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ksiki winien jest abonent zapaci wypoy-
czalni odszkodowanie.
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Wzdu pasma Karpat i u ieh podnóa znacliodzimy wiele miej-

scowoci, których nazwy podania ludowe wywodz z czasów napadów

dzikich hord tatarskich. Nazwy te f> wic istnymi pomnikami za-

citych walk, staczanych przez Polaków z plemionami tatarskiemi.

Jedn z tych miejscowoci jest przysióek Tatarów, nalecy
do gminy mikuliczyskiej we wschodnich Karpatach, który miano

swe równie owej epoce zawdzicza.

Potomek pierwszych mieszkaców oraz zaoycieli Tatarow,

starzec okoo 80-letnii, opowiada mi tak tradycy

:

Rodzina nasza pochodzi z Wiszniowy oa Wgrzech, gdzie pra-

dziad nasz Dziema by popem. Syn mego pradziada, chopak przy

stojny i czerstwy, mia narzeczon (z huculska hibask), która jednak

uwodzia go^ sprzyjajc innemu. Chopak rozkochany a przytem za-

zdrosny prosi sw narzeczon, by si staraa odwzajemni gorc
jego mio, a widzc, e sowa jego rozbijay si jakoby o tward
ska, e miosne zapay pryskay jak baki mydlane, poprzysig

jej zgub przy pierwszej schadzce z jego rywalem.

Sposobno w krotce si nadarzya. Chopak tknity paroksy-

zmem swej pierwszej i czystej mioci, wiedziony uczuciem zazdroci

i gniewu, nie móg pohamowa swego wybuchu i strzeli z pistoletu

do swej uwodzicieltii, widzc j w objciach drugiego.

By unikn rki sprawiedliwoci, wsiad na konia, przejecha

granic wgiersko-galicyjsk i przyby do lasu pooonego u ujcia

Prutca do Prutu, a upatrzywszy wród lasu halizu przez wiatry spo-

wodowan, zabra si rycho do jej uprawy.

Wybiera poamane przez wichry drzewa, wynosi zbutwiae

kody, wycina krzaki i przez lat kilka mozolnej pracy grunt ów do

wymogów gospodarki rolnej naleycie przysposobi.

Tskno mu jednak byo za ojcem, za matk, za rodzin, za do-

mem. V/siad wic na konia, a e dawniej nie dochodzono zbrodni

tak cile, jak dzisiaj i nie poszukiwano za zbiegiem, powróci do

domu, wiedzc, e o czynie jego ju zapomniano.

Ojciec ujrzawszy syna, ucieszy si bardzo ij go wypytywa,

gdzie bawi tak dugo i jak mu si wiodo, zmczony jednak podró
syn obieca nazajutrz rodzicom przygody swe opowiedzie.
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Opowiedziawszy rano o gruncie uprawianym wród gór i lasów,

prosi, by mu rodzice ua nowej gospodarce dupomódz zechcieli. Daa
mu matka kilka sztuk )yda, ojciec dwii parobków i sug a poe-
gnawszy wyprawili z l^jgiem.

W czasie wyjazdu popowicza, gospodarz Ruszka z Mikuliczyna,

krc ]>o lesie, spostrzeg to pole, upodoba je sobie i zabra si

zaraz do orki i siewu.

Dziema przebywszy granic, wraea spokojnie na sw rol

z wianem, darowanem przez rodziców, gdy w drodze spotka go

Grega — pradziad dzisiejszej rodziny Gregaszów z Worochty. Spo^-

strzegszy pikn t karawan, zagadn popowicza, kto jest i dokd
droga, na co tene w krótki-h sowach o swym planie mu opowied/^ia.

Grega zwróciwszy si przez Jabonie ku Worochcie, dolin

Prutu przyby do Roszki, mówic, by zaprzesta dalszej swej pracy,

gdy jaki pan tu nadciga. Roszka jednake nie mia wcale zamiaru

ustpi z placu cudzoziemcowi i dalej prac rozpoczt prowadzi.

Nadjecha wreszeie Dziema, a ujrzawszy Roszk przy pracy,

radzi mu by si zabra i nie odbiera uprawionej ju roli. Roszka

jednak stara si niewiele sobie robi ze sów popowicza. Wted}'

Dziema wyjwszy pistolet, wystrzeli dwa razy a Roszka widzc, co

si wici, umkn rycho.

Dziema zabra si zaraz do budowy chaty a sug, któr mia
od ojca. poj za on i gospodyni. e tgi by z niego gospodarz,

mówi stary - wida z tego, e dzi nas czternastu na tej schedzie

si mieci, a chata niuja stoi w tem samem miejscu, gzie niegdy

pradziad mój pierwsz postawi.

Naoywszy wieo lulk i pyknwszy kilka razy, tak dalej

prawi stary

:

I.udzi w owych czasach nie byo tyle, co dzi ich mamy, mie-

cio si tu zaledwie trzech lub czterecli gospcdar/y, gdy Tatarzy

ich powyjadali, a karniic orzechami i koskiem mlekiem, by byli

tuci, zabierali ze sob.

Na szczytach Magóry. Leniowa i Chyek byy ustawione wiechy

a przy nich stra zwykle. Gdy wic Tatarzy od strony Delatyna

nadcigali, pochylaa stra wiechy w t stron, ku której dzikie po-

gastwo dyo. Gdy raz zowrogie te znaki pochyliy si w stron

dzisiejszej naszej osady, wiedzia nasz lud biedny, jakie nieszczcie

mu zagraao. Tatarzy byli w drodze ku Mikuliczynowi.

Wtedy to nasi przodkowie popodciuali las, „Kupelskij" zwany,

pomidzy Mikuliczynem a dzisiejszym Tatarowem lecy, tak, e
drzewa ledwie ua pniach si utrzymyway i za najlejszym pow-ie-

wem wiatru z omotem waliy si na ziemi.
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Tatarzy nadjechali konno brzegiem Prutu, wjedajc do lasu.

Ludzie trzymajcy w ukryciu kilka drzew podcitych na dugich li-

nach, pucili takowe, a te padajc, waliy jedno drzewo za drug-iem.

W mgnieniu oka horda najezdników znalaza grób pod drzewami

dziewiczego lasu.

Z caej tej czerni zdoa tylko jeden Tatar umkn wraz z Ta-

tark. Przybywszy do mego pradziada, zostawi kobiet przed do-

mem, sam za wszed do chaty, pytajc, czyby czego je nie dosta.

W domu bya tylko baba. Wskazaa mu beczk, mówic, e jest

w niej entyca. Zgodniay bojownik pochyli si, by zagldn, co

si w beczce znajdowao, a wtedy baba chwytajc go za nogi, uto-

pia w entycy. Tatarka przeczuwajc co zaszo, wsiada na konia

a przebrnwszy Prut, zestawia konia nad brzegiem, kij^jc si sama

w wwozie z pooniny Leniów ku Prutowi zbiegajcym. Tu pod

skaami powia maego Tatarczuka.

Mieszkacy poznawszy konia Tatarskiego, pascego si w -
gach, jli szuka za Tatarami a znalazszy Tatark w wwozie, za-

bili wraz z Tatarczukiem, nadajc wwozowi nazw „Tatariwczyk",

osadzie za „Tatarów''.

Mieszkacy uwolnieni od dalszych napadów, zaczli powoli tu-

taj si rozsiedla. — Tu stary pykn znowu kilka razy dawno za-

gas ju lulk, splun i rzek : „koy pry nedili skazu wam szcze

deszczo panyczu".

Zaciekawiony jednak piknemi temi legendami, które w miar
rozwoju cywilizacyi gasn coraz bardziej wród naszego ludu, posta-

nowiem kilka jeszcze tych wzniosych utworów rozbujaej wyobrani

udu górskiego wyrwa zapomnieniu.

Nie dugo czeka musiaem. wito ..Bahowiszczenie" wypado
we rod i stary z ulubion sw fajeczk przyszed znowu do mnie.

Naoywszy do lulki tytoniu i pyknwszy kilka razy, zapyta

mnie o czem jeszcze chciabym si dowiedzie.

Zastanawiajc si nieraz nad nazwami „lisny" (nimfy), „I^is-

nowy ' (nazwa pooniny) i „Pidliniw" (nazwa osady), postanowiem

doj zwizku, w jakim te trzy nazwy pozostaj ze sob Zagadn-
em wic starego, co to s te ,, lisny".

Lisny to czeledyua (dziewczta), które yj w lesie. Mieszkaj

one na Leniowic (z huculska Lisnowach) i przy nastaniu nowego

ksiyca schodz nad Prut do Podleniowa na swe igrzyska. H one

i na ,,Doszczynce'' *) a na nowiu miechy ich, podobne do miechu

naszych dziewczt, dokadnie sysze mona.

') Nazwa polanki.
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Ja raz tylko w niojem yciu — mówi stary — widziaem
,;Ien". Byo to moe przed laty dwudziestu, gdymy z Iwanem
i Andrijem spdzali owce pod Czarnohor. Wieczorem wyszedszy
prowaem *) na polank, pod szeroko rozgazion, osobno stojc
smerek, rozoylimy watr ^), W tern w pobliu da si nam sysze
pacz dziewczcy a wkrótce stana przed nami lena zawodzc:
„oj bidko moja czorna, upadku mij tiyrekij, a tepere na rnene

upaw".

Po tych sowach przybraa gron postaw, mówic, zabierajcie

si zaraz^ gdy nie chcecie, by was spotkao nieszczcie, i nim zdo-

alimy przemówi do siebie, bogini lena znika w cieniu otaczaj-

cych nas drzew.

Przeraeni chwycilimy kady po jednej gowni, przenoszc si
na inn ssiedni polank. Nazajutrz, gdymy, zdjci ciekawoci,
przyszli ua miejsce, gdzie tlio pierwsze nasze ognisko, ladu z niego

nie byo.

Oj tak, tak panyczu — koczy stary swe opowiadanie — lisna

i czoowika sia czepyt. Niech tylko parobek zatskni za sw ko-
chank, lena ju go si uchwyci. Stefana nieboszczyka dwa lata si
trzymaa i gdyby nie ziela, które mu wróki day gdzie w wiecie,

zginby by niechybnie z jej rki.

Przypatrzmy si bliej temu ludowi, wród którego zachoway
si jeszcze owe legendy, a na którym owiata dzisiejsza dotd swych
ladów nie pozostawia.

Lud to w rednich warunkach bytu — ani zbyt biedny, ani

te bogaty. Kilka grzdek ripy'), pastwisko, polanka lub poonina
kilkumorgowa, dalej las dawno wycity — zrb raczej, stanowi cay
dobytek hucua. To te i wymagania jego s stosunkowo do
skromne. Mleko i kartofle, a w braku takowych maaj *), to poy-
wienie tutejszego ludu. Odziey dostarcza mu wena owiec wasnego
chowu, któr pucz, tarbuj, czesz, przd, dalej tkaj, a utkan
matery ubijaj w stpach przy mynach wodnych zazwyczaj si
znajdujcych. Owca jest to najpoyteczniejszem zwierzciem domo-
wem tutejszego mieszkaca, gdy opróe/, weny dostarcza mu mleka,

z czego bundz ^) a nastpnie bryndz wyrabiaj.

*) Potokiem.
^) Ogie.
') Ziemniaki.

*) Mka kukurudziana.

*) Ser owcay.
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To te, gdy wiosna zawita, gdy zejd niegi ze szczytów gór

i zazieleni ,si trawa, budzi i ycie po nie zimowym. W borach

odwiecznych powtarza echo gosy trembit '), fale Prutu unosz ze

sob tskne melodye dumek, wygrywanych na fujarkach przez pa-

sterzy, po halach wiec ognie, jak gdyby gwiazdy po niebie

rozsiane.

Tu sJycha piosnk pastuszka:

Oj kukaa ta zazula

Kukaa, kukaa,
Jak uczua toj ozymok
Ona sia schowaa.

Tam znowu dziewcz zanuci

:

Oj ne kukaj zazueko,
Ne kukaj neboho,

Bo ja tuu za Iwanem,
Taj spaty ne mchu.

Tu i ówdzie przemknie stadko owiec lub kóz, pdzonych na poo-

niny, nadchodzi t. z w. „miszynie".

Miszynie jest to spdzanie owiec przez kilku lub kilkunastu

gospodarzy na jedn poonin i do jednego wataha ^j.

Watah trzyma kilka pasterzy (wiwczari), którzy pas owce,

doj je i znosz mleko. Sam jest niejako wadz nadzorcz, wyrabia

bnndze, prowadzi zapiski przyjtych na pasz owiec, tudzie iloci

udojonego mleka.

Ciekawemi s te owe zapiski. Suy do tego kawaek drzewa

tak zwany „rawasz" w formie graniastosupa z dwu czci t. j.

z „kody" i trzaski si skadajcego-

Koda pozostaje u wataha, trzask ma u siebie waciciel byda.

Gdy watah zamierza zanotowa ilo przyjtych owiec lub litrów

udojonego mleka, musz obie strony by obecnemi, wzgldnie obie

czci rawaszu do tej manipulacyi s potrzebne. Skada je tedy

razem i wycina noykiem znaki tak, e na kadej z tych czci po-

owa odpowiedniej cyfry jest widoczna.

Znaki te s: = 1, =2, i =3, I =4, V = o, X = 10,

X X = 20, X = 50, * = 100, X = lOOO. Kwaterki oznacza dziu-

reczkami na boku kody i trzaski. Rawasze uywaj si take przy

*) Trby blaszane, lub drewniane, owite kor brzozow, dugoci 3 do

3.5 metra; wyrabiane bywaj zazwyczaj z drzewa, w które piorun uderzy,

by miay gos silny.

^) Waciciel lub dzierawca pooniny.



robotach lenych, na których przedsibiorcy wycinaj ilo dni ro-

boczych lub fur zwocych drzewo, tudzie w sklepach ydowskich
do zapisywania naboru, gdzie znaki powysze oznaczaj /Ar. — dziu-

reczki na zewntrznych stronach obu czci dziesiciocentówki, —
centy za dziurki na stronach wewntrznych. W sdach tutejszych

rawasze s równie znane, dajc najlepsze wiadectwo, podobnie jak,

ksigi gospodarcze, pokwitowania lub inne rachunki.

1 coraz to nowe obrazy i szczegóy spstrzega oko czowieka,

gdy wiosna obudzi ycie w tej dzikiej krainie.

Chopcy nawiercaj brzozy, toczc sok, z czego nastpnie napój

chodzcy wyrabiaj. Sok zebrany zlewaj do beczuek i konewek,

wrzucaj po kilka jabek kwanych lub wlewaj soku z jal)ek wy-

cinitego, pozostawiajc fermentacyi przez kilka tygodni. Napój ten

o smaku lemoniady, z domieszk cukru jest wcale dobrym, a huculi

z winem na równi go stawiaj. Kobiety i dziewczta uprawiaj role

pod szczupe swe plony, mczyni piesz do robót lenych - prze-

wanego swego zajcia.

To ycie pene swobody trwa przez ca wiosn, lato i jesie.

We wrzeniu spdzaj trzod z poonin wród piosnek, gry trembit

i fujarek a z zim wszystko na nowo zamiera, jak ptaków piew,

ub jk Prutu, gdy szumne jego fale w lody si zamieni.

Zdolniejsi wyrabiaj toporki ^) wykadane paciorkami róno-
barwnymi i wyplatane drutem lub blaszk mosin a nawet srebrn

niekiedy, cybuszki do fajek, beczuki i flaszki drewniane, gustownie

rzebione : inni rbi lub zwo drzewo, kobiety zajte bielizn

o barwnych wyszyeiach lub przd weny przewanie.

Na dworze nie wida nikogo, nie sycia ju fujarek ani trem-

bit gry, nie sycha piosnek, ni ogni nie wida po halach. Tu tylko

lub ówdzie wród lasu wznosz si dymu kby, wskazujc koliby —
siedliska rbaczy.

Cicho i gucho wszdzie — a biae puszcze widniej, jak okiem

zajrzysz.

^) Laska z mosiiiii siekierk.



II.

Tatarów, przysióek gminy Mikuliezyna, ley wród malowniczej

okolicy górskiej, u stóp wspaniaej Czarnohory, najwyszego szczytu

wschodnich Beskidów (Howerla 2058 m).

Rozsiane u ujcia potoku Prutec do Prutu chatki okala pikny
wieniec gór, skadajcy si ze szczytów: Baszczynka (nad horoda-

my), Hrebla, eniec, Chomiak, Sennik, Werch eniec, Zeenyci, Gor-

gany, Perechodienyj, Norecka, Lubina, Jahodyn, Strimka (Hega), Kic-

driwska, Kunikywa, Oseredok, Czertyj, Winesenyj, Czorna pohar,

Szczywa, Tousty, Hordie, Zabiwska Hordie, Kiteowa, Kynie, Ko-

bya, Worochteskij Di, Rya, Slipa kura, Di wielki i may, Pee-

usz, Rebrowacz, Magóra i Kamienisty, poprzerzynany strumykami

:

Pod Hrabi, Bobrowy, Baranieczyj, Roskilskij, Zelenyci, eniec, Pe-

rechodienyj, Norecka, abina, Tatariwczyk, Pytnyj, Kiszeczyk,

Czertyj, Winesenyj, Szczywka, Pihy, Sucha Rosicz, Z pid Dila, Hy-
jowaty, Eemczyk, Jabonka, Prutec, Kunickij i Kramnica.

Poonina Jawornik i cignca si od szczytu „Jahodyn" do

„Szczywy" poonina Leuiów, dalej pooniny: Bukowinka, Tousty,

Syhoka i Hordie dziel Tatarów od Mikuliezyna. Od abiego two-

rz granic pooniny: Hordie zabiwska, Kiteowa, Kynie i Gawory,

od Worochty : worochteskij Di, Rya, Di wielki i may, tudzie

cz pooniny Rebrowacz. Od Jabonicy graniczy Tatarów z pooni-

nami : Magóra, Perechrecie, Magórki, Barania, Chomiak i Werch
Zeenyci*),

Komunikacy tworzy kolej elazna — linia Stanisawów-Koró-

smezo — idca dolin Prutu i gociniec prowadzcy ze Stanisawo-

wa do Wgier.
Wzniesienie Tatarowa ponad poziom morza wynosi 671 m.

Osada ta czysto ruska ley poród wsi huculskich i liczy 182

mieszkaców narodowoci ruskiej, gr. kat. wyznania, z czego

*) Poda co do powstania nazw powyszych szczytów, potoków i po-

onin nie mona zebra pomidzy tutejsz ludnoci, z wyjtkiem pooniny
„Leniów" i potoku „Tatariwczyk", o czem we wstpie bya wzmianka.

2
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przypada 81 na mczyzn, a 101 na kobiety. Prócz tego mieszka tu

37 rodzin ydowskich — 143 gów, które trudni si bd to sprze-

da napojowi wiktuaów, bd Iiandlem drzewa, bd wreszcie spe-

kulacy przez wynajmowanie mieszka gociom, przyjedajcym na

wiee powietrze. Ludno obca, skadajca si z rodzin urzdników,

rzemielników i robotników, czasowo tu zamieszkaych, dosiga cy-

fry 92"). Przez sezon letni bawi w Tatarowie okoo 50 goci k-
pielowych.

Tatarów pooony jest poród wsi, które mow, ubiorem i zwy-

czajami mao si róni od siebie. Najblisz granic co do ubioru

tworz: abie, Kosmacz, Jaremcze, Zielona i Korosmezo (na W-
grzech). Rónica w ubiorze abiowskim zachodzi w ptakach
(kurtkach) o barwie czerwonej lub czarnej z czerwonymi konierzami

i kolorowymi bomblanii wóczkowymi, po obu bokach wzdu piersi

naszytymi, tudzie w chooszniach (spodniach) czarnych, u dou

zakasanych i wyszytych wóczk czerwon,ót i zielon, z takiem-

e wyszyciem na szwach u nogawic. Kapelusze abiowskie, tz:„bar-

szienkie", maj krysy równe, nie wygite w gór, a zamiast wst-

eczld jedwabnej, „barszyn" zwanej, któr wida na kapeluszach hu-

cuów tatarowskicli, nosz „ogalon" tj. szych czyli wsteczk drutem

tkan o barwie zotej. Kosmacz róni sie wyszyciem ptaków i gu-

zikami odmiennymi przy nich, chooszniami i piek tarami (kou-

szkami bez rkawów) tz. abiowskimi, krysaniami o równych krysach
;

Jaremcze krojem „bajbaraków" (sieraków), sigajcych do kolan,

szytych w kliny, chooszniami biaemi, póciennemi w lecie, w zimie

wenianemi, tudzie zimow czapk czerwon i kapeluszem letnim

somkowym. W Zielonej nosz mczyni wosy znacznie dusze,

bajbaraki i choosznie podobnie jak w Jaremczu, kobiety za spódnice i

z pótna szarego. Lud korosmeski posiada jedyn rónic w ptel-

kach z kutasami przy ptakach i piektarach, do zwizywania podj

gzjj — których brak na ptaku u Hucua tutejszego. Zamiast kap-

czurów uywaj te Huculi korosmescy onuc czerwonych, wenianych,

a do kolan sigajcych.

Granica jednak nie da si cile oznaczy, gdy wsie pograni-

czne przedstawiaj wielk nieraz rónorodno strojów. I tak w Wo-

rochcie i Mikuliczynie spotka ju mona choosznie i piektary a-]

biowskie, w Jaremczu pomidzy chooszniami biaemi, take czerwo-

ne, w Zielonej prócz spodnie, hucuslkie zapaski.

*) Daty powysze podane zostay przez zastpcg naczelnika gmiujr

w Tatarowie.
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Lud abiowski i mow si róni od tatarowskiego, a to w ak-

cencie, mikkiej wymowie i niektórych wyrazach. Mówi tatarowscy,

e „abiwci smykajut" tj : dodaj „smy" do niektórych sów np:

„na didtie bymy buw". Sie nazywaj w Zabiem „klet"'. Wywou-
jc jeden drugiego, mówi: „hoii otwory ket'". Komor zw „choro-

ny", wito „sieteko", ojca „diedio", matk „nenia"' itp. Mowa ko-

smacka podobn jest do abiowskiej. Jaremcze, Zielona i Korosmezo

nie róni si prawie mow od Tatarowa *J.

Lud z za Delatyna zw tatarowscy „ebawkami", korosmezki

„jasici", abiowski „abiwci'', kosmacili „kosmacce", worochciauski

„worochtiane", mikuliozyski, „mykuyczyne*, z Zielonej "zeence",

z Jamnej „jamniene", z Dory „doriene", z Jabonicy „jablici", ta-

tarowski „tatariwci" itp.

Wzrost suszny, cera niada, budowa siua o szerokich ramio-

nach, nos prosty, cigy, wosy blond lub szatyn, oczy jasne, b-
kitne lub siwe — wytrzymao w pracy, zahartowanie na mrozy

i upay, — oto cechy, znamionujce tutejszego Hucua. Brunetów

o oczach ciemnych, piwnych lub czarnych liczy Tatarów zaledwie

67o; 1116 wikszej te cyfry dosigaj mali i wzrostu redniego.

W rekruty bior rocznie 1—2 leginiów. Wypadków mierci bywa
4—6 i to przewanie midzy dziemi z powodu czerwonki, — mi-
dzy starszymi z powodu uwidu starczego. Urodzin rocznie 5—6 liczy

mona.

Pikny jest ubiór huculski. Codzienny zimowy strój skada si
z postoów (chodaków), kapczurów (poczoch wenianych) czerwonych,

wóczk ót i zielon wyszywanych lub onuc czerwonych, czarnych

wooków tj. sznurków wenianych do przywizywania postoów, czer-

wonych wenianych spodni, „chooszni" zwanych, koszuli z szarego

pótna z wyszyciami na ramionach, u niektórych te na konierzu,

piersiach i manszetach Koszul ubieraj po spodniach, przepasujc 5

do 30 ctm. szerokim pasem skórzanym, przeplatanym rónokoloro-

wymi rzemyczkami o 1 do 6 sprzkaeh mosinych. Dalszemi cz-
ciami skadowemi ubioru mzkiego, zimowego s: krótki kouszek
bez rkawów, „piektar" zwany, o wyszyciu skórk zielon, czerwon
i niebiesk, wybijany kapslami mosinemi, o konierzu i piersiach

obszytych 3 cm. szerokim paskiem, z kwadracików skóry z nóg li-

sich zoonym. Kwadraciki te czarne i óte, na przemian uoone,

*j Granic pod wzgldem ubioru i mowy podaem wedle wskazówek
tutejszego ludu, który znajc kady najdrobniejszy szczegó i widzc w nim
zmian, najdokadniej okreli j zdoa.
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tworz jakoby jednostajny pasek futrzany, obok którego po obu stro-

Dach piersi naszyte s niekiedy guziki mosine „puwyci" zwane,

lub pentelki i guziki rzemienne. Xa piektar przychodzi duszy nieco

kouch z rkawami, podobnie wyszyty. Czapka barania, czarna, po-

kryta takieme suknem, wycita jest nieco nad czoem i zakasana

do poowy w gór, tak e baranek przj^cbodzi na zewntrz i wystaje

tylko denko sukienne z przyszytym w porodku kolorowym kutasi-

kiem wóczkowym.Cz czapki w gór zakasana, spita jest nad czoem
rzemyczkiem i w razie potrzeby na uszy bywa spuszczana. Ubranie

szyi tworzy szal wóczkowy, czerwony, barw ót, niebies'K lub

zielon przetkany. Torebka „dziobenk-' zwana, skórzana, wybita jest

w krzyyki kapslami, lub „puwycima" naszyta, z rzemykiem z biaej

skóry, w rzdy malutkimi guziczkami mosinymi nabijanym. Rka-
wice weniane o dwu palcach s barwy czerwonej z czarn lub ót
i zielon. Niektórzy nosz toporki mosine, wykadane paciorkami,

o toporzysku drewnianem, wyplatanem blaszk mosin lub wybi-

janem paciorkami rónobarwnymi. Strój witeczny nie róni si ni-

czem od codziennego, jest tylko zazwyczaj nowszy.

Ubiór letni skada si tak samo z chodaków, kapczurów lub

onuc, wooków, koszuli i piektara, atoli zamiast chooszni, nosz
spodnie z szarego pótna, strzpione u dou, zamiast koucha z r-
kawami ubieraj „ptak" (krótki siraczek) czarny lub ciemno brzo-
wy, wóczk czerwon, ót, zielon i niebiesk wyszywany, a za-

miast czapki kapelusz sukienny czarny, „krysani" zwany, mikki,
o krysach do góry zagitych, ubrany czarnemi piórami strusiemi,

niekiedy te farbowanemi na óto, zielono lub te czerwono. W okoo
krysani przyszyta jest wstka jedwabna czarna z czerwonymi kwia-

tami tz. ^barszyn" i sznurki wóczkowe z kutasikami na tyle. Pod-

borodnyk tj. rzemyk do zapinania pod brod, przyszyty jest we we-

wntrzu kapelusza. Zamiast dziobenek skórzanych nosz niektórzy

weniane o barwie czerwonej z ót lub bia, tkane w kraty z ta-

kime samym paskiem w^enianym.

Wosy nosz dugie, do uszu sigajce, które smaruj masem,
brod gol zupenie, nosz wsy tylko, a niektórzy, przewanie starsi,

take bokobrody.

Kobiety zamiast spodnie ubieraj dwie zapaski czerwone w óte
pasy, tkane z weny, z których jedn z przodu, drug z tyu przy-

wizuj. Przy robocie zapask przedni czsto odpinaj. Okrycie

gowy stanowi chustka szalinowa lub jedwabna o przewaaj-
cej barwie czerwonej. Na szyji nosz imitacy pere i kolorowe pa-

ciorki ; w uszach kolczyki baktonowe lub srebrne. Postoy, kapezury,

wooki, koszule, piektary, ptaki i koucliy kobiece nie róni si
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wcale od mskich. W zimie nosz biae, weniane cholosznie tj. ro-

dzaj kamaszek, sigajcych powyej kolan. Zapaski witeczne s
czsto przeplatane drutem mosinym.

Dziewczta ubieraj chustk w ten sposób, e krzyujc ji pod

brod, zawizuj na gowie lub te na karku oba jej koce, kobiety

zawijaj w okoo gowy, zawizujc je na tyle. W zaplataniu war-

koczy równie zachodzi rónica; dziewczta bowiem nosz jedn, po-

krytki za i kobiety zamne dwie kosy. W lecie nosz niekiedy

kobiety kapelusze msliie.

Dzieci ubieraj zupenie tak samo, jak starszych. Mczyni
i kobiety nosz jednakowe, grube piercionki mosine lub bakfo-

nowe, a zamiast postoów ubieraj te niektórzy buty.

Sukno po wikszej czci wyrabiaj i farbuj sami ; w ostatnich

jednak czasach zaczto sukno fabryczne kupowa. Szyj te sami

postoy, cholosznie, koszule, ptaki, plot wooki, kapczury i rkawice

;

wyszycia do koszul, wstawkami zwane, kupuj zazwyczaj u bab kos-

mackich. Do szycia piektarów i kouchów maj swych kunierzy.

Dziobenki i toporki równie z Kosmacza pochodz.

Budynki mieszkalne czyli chaty dayby si podzieli pod wzgl-

dem konstrukcyi na dwie klasy gówne. Klas I-sz tworz chaty

pojedyncze, zamieszkiwane przez lud biedniejszy, Il-g za chaty

podwójne, mieszczce w sobie zazwyczaj dwie rodziny. Chaty po-

dwójne wraz z budynkami gospodarczymi nigdy nie s oddzielnie

stawiane, lecz tworz niejako dobudow. Zrb takiej chaty, 2 ra. wy-

soki, sporzdzony jest z drzewa krgego, wierkowego lub jodo-

wego, o cianach t. z, blokowych z wystajcymi wgami. Dach dwu-

spadowy na czterech kozach (krokwiach) pobity jest dranicami; 1 do

2 m. dugiemi. Kozy zewntrzne poczone saatami t. z. bantyniem,

by si nie rozchodziy.

Gówne drzwi wchodowe 15 m. wysokie, 08— 1'0 m. szerokie,

prowadz do sieni, zazwyczaj 4*5 m. dugiej, 3*0 m. szerokiej. Prócz

drzwi, umieszczon jest u wchodu ze strony zewntrznej furtka t. z.

„brimka" na to, by trzymane zwykle w sieni cielta, gdy drzwi s
otwarte, nie wychodziy. Sie jest bez „steli" tj. sufitu, w której

drzwi, naprzeciw siebie lece, prowadz do izb.

Izba 4-5 m. w kwadrat, wylepiona jest glin i wybielona glink

siw, któr kupuj, gdy brak jej jest w miejscu. ciana frontowa

zaopatrzona jest w dwa okienka 55/40 cm. wiata, o szybach 22;/l5

cm., a wzdu niej ustawiona jest awa, cignca si a popod cian
drzwiom naprzeciwleg. Pod cian tyln a do zapiczka umiesz-

czon jest „postil" (óko). Przy cianie, w której wybite s drzwi

wchodowe, stoj póki na naczynie^ ciana za naprzeciwlega jest
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zawieszona obrazami witych — cile jeden obok drugiego. Pod
cian ta, przy lawie stoi stó — zazwyczaj jaworowy, w gwiazdki
i rby liwk wykadany.

W kcie ciany tylnej z wcbodow zbudowany jest piec, do
pieca piekarskiego podobny, z unoszcym si nad otworem okrgym
kominem, na ksztat kapy przy piecach piekarskich. Dym z pieca
wychodzcy przeprowadza komin do sieni, gdzie cielc si po „po-
dzie" (Strychu), wydobywa si przez drzwi z nadworu i szczeliny

dachowe na zewntrz. Za kominem, nad piecem znajduje si t. z.

„picz"; gdzie pi i wyleguj si mieszkacy, a w braku miejsca na
„peczy", uywaj „posteli" i aw do tego celu. W okoo pieca znaj-

duje si „prypicz'' o zgiciu prostoktnem na ksztat przyspy
z gliny usypana, obita deskami po bokach, na której mieszkacy sie-

dzc, grzej si przy ognisku.

Sufit czyli „steli" spoczywa na 1 do .3 legaracb, podbitych
u spodu belk „swook" zwan, na której peno rupiecia zawsze
widzie mona.

S to wic chaty pókurne.

Wzdu ciany tylnej, pod jednym dachem, cign si stajnie

wedle upodobania i [otrzeby na mniejsze lub wiksze stajenki, ko-

mórki i szopki podzielone, lub te w okoo jedn, nieprzerwan staj
tworzce. Stajnia taka wzdu trzech cian tj. dwu bocznych i tylnej

domu zastpcy naczelnika gminy wynosi 16 sni dugoci. Do bocz-

nych cian dobudowane s zwykle z jednej strony komora, z dru-

giej szopa, za drewutni i wozowni zarazem suca.
Do jednej z bocznych stajenek, lub szop, przypieraj chlewniki.

Strychy nad stajniami i chlewami zw „poduszieryk" i na nich

pi czasami w lecie. Drzwi do stajenek wynosz 1-0 m. wysokoci,
0-8 m. szerokoci, do cblewków 0*6 m wysokoci, 0*45 m. szerokoci.

Zewntrzne ciany budynku s nagie, nie nalepiane, ani nie bielone.

Mieszkanie pojedyncze skada si tylko z jednej izby i z sieni

o rozmiarach mniej wicej tych samych, jak w chatach podwójnych.

Przy chatach niektórych bogatszych Hucuów, wzdu ciany fron-

towej cignie si n a 1"0 m. szeroka galerya z bramk naprzeciw

drzwi, do sieni pro^padzcych, a dacliy czterospadowe bywaj do

5. m. wysokie, by nieg si na nich nie zatrzymywa i aby przyspie-

szay spyw deszczu.

Obejcie cale ogrodzone jest potem z „worynia**^ tj. kutych

kawaków drzewa, o'5 m dugich. Pi lub sze takich Avoryu za-

kadaj midzy dwa koy, 2— 6 m. wysokie, które nastpnie orzewk
tj. w ogniu skrcon gazk zwizuj.



^ 15 -

Wejcie w podwórze zamykaj wrota, sporzdzone z cienkich

tyczek, a zamiast zawias^ orzewk do kolas przytwierdzione. Gdzie-
niegdzie widzie mona przeaz t. j, deszczulk poziomo na dwu sup-
kach spoczywajc.

Siano zbieraj w obrogi, stawiane, jak zwykle, po ogrodach,

na kach i koo mieszka.

Sadów nie ma tu prawie, gdzieniegdzie wida tylko na pó
zdzicza jabo ub grusz.

Ogrody zasadzone kartoflami przewanie, take tu i ówdzie bobem
lub kapust, dalej ki i pastwiska ogrodzone s potem z woryuia,

podobnie jak obejcia i domostwa.

Studzien nie buduj Huculi, gdy woda z rzek i górskich stru-

myków potrzeby ich zaspokaja.

Hucu pobiera poywienie cztery razy dziennie tj. rano, gdy
wstanie, zazwyczaj okoo 5-tej „nidanie"

;
przed poudniem okoo

9-ej „obid" ; w poudnie „poudenok" i „weczer" wieczór po 7-ej.

Najzwyklejsz potraw jest maaj *) lub kor**), take ripa***) pie-

czona z mlekiem. Inne potrawy tworz kartofle gotowane z kapust,
bryndz, niekiedy z misem, kartofle z bobem, lub bób z kwanem
mlekiem. Potrawy te spoywaj bez wzgldu na por dnia tj. nia-

danie, obiad, poudenok, jak i wieczerza z tych samych potraw si
skadaj.

Robotnicy leni bior mk kukurudzian do lasu, któr przy

ogniu w kolibach gotuj, nios te ze sob maso, bryndz lub mleko.

JMisa rzadko uywaj, rosó nazywaj „juszka". Rybacy gotuj

pstrgi na mietanie, male i jajach, lecz potrawa ta, w miar ubytku

ryby, staje si coraz rzadsz w tej okolicy.

Z napoi najbardziej przyjt jest wódka, pij te niektórzy rum,

liwowic lub piwo.

*) zamieszka kukurudzian.

**) placek kukurudziany.
**=•') kartofle.

st



III.

Kalendarz incuLski.

Stycze.

1/1 (gr. kat. 20/12) Ihuatia. wito wiskie^ bo w. Ihnatij

byl rzenikiera. Bogatsi w ten dzie bij wieprze.

5/1 (gr. kat. 24/12). W wiatyj weczer (wigili Boego Na-

rodzenia) gotuj 7 potraw (iuni twierdz, i naley gotowa 12 po-

traw). Rozniecaj te tak zwany „ywy ogie". Wykonuj to w ten

sposób, e wziwsy kul drewniany, zaokrglaj i rozkuwaj na

krzy oba jego koce tak, aby w szczeliny, przez rozkucie powstae,

czyr bukowy czyli bubk zaoy byo mona. Nastapnie ustawiaj

pionowo dwie sucbe deski, robi w obu takie zagbienia, by koce
waka (kou) w nie zaszy wolno, zakadaj waek, a nawinwszy

na sznurek, pocigaj to jeden, to drugi jego koniec ku sobie.

Waek tyra sposobem w ruch wprawiony, przez tarcie cige o deski,

wywouje ogie. Czyni to take na awkach lub stokach. Ogie ten

wldadaj do pieca, a ludzie „mdrzejsi" staraj si przez cay rok

go nie wygasi.

Po roznieceniu ywego ognia, wrzucaj wgle przez rk trzy

razy po dziewi do wody, liczc od jednego do dziewiciu w ten

sposób, i przy wymawianiu kadej cyfry dodaj „nie" n. p. „nie

jeden, nie dwa i t. d." Przy tein odmawiaj wszystkie ze rzeczy,

a przywouj dobre, jak zdrowie, szczcie, powodzenie, tudzie wy-

mawiaj nazwy zió leczniczych na to, by w razie potrzeby byy
skutecznemi. Myliwi zaklinaj strzelb, aby bia dobrze i aby zwie-

rzyna na strza wychodzia. Tak samo ludzie li, jak wid'my i cza-

rownice wywouj rzeczy ze, n. p. e potrafi odebra mleko od

krów obcych dla swoich i t. p.

Rano okoo godziny 3-ciej wstaje baba, bierze kury w rce
i mówi, e to nie s kury, tylko „potieta'' (ptaszta, mode wróble),

nie mówi te wtedy ,,usz", jak to zwykle przy odpdzeniu drobiu

wymawiaj, tylko „hacz". Nastpnie niesie je w pole, staje i prze-

mawia: ,,u8iora kurem usz, a mojim jejci hacz, — usiom kurem kwoki

kutkodak, a mojim jejci jak kuak, — na wsi kury jastroby, a na

moji jejci."
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Gospodarz wstaje rano, a roznieciwszy „ywy ogie" wkada
go do pieca i z 9 polan tym ogniem roznieca „watr." Przy ogniu

tym gotuje róne potrawy, z którycli nastpnie piecze chleb zwany

,,chlib wid buri" (chleb od burzy). Przed wieczorem zastawia stó

do wieczerzy, znosi rozmaite przedmioty, jak szory, jarzmo, dojnic,

narzdzia ciesielskie i t. p., skadajc je pod stoem. Stó obwizuje

sznurem lub acuchem, strzelb stawia za stoem kolb do góry,

aeby mu suya przez cay rok. Przed kolacy zabiera ,,chleb od

burzy", makutr i sól, obchodzi trzy razy wokoo domu, a stajc za

kadym razem pod chat, mówi : „hur, hur," ona za stoi przy stole

i pyta si: „chto tam hurkaje?"; gospodarz odpowiada: „sam Chry-

stos z kutiow makotertiow". Potem staje pod oknem i mówi: „dobryj

weczer", — ona odpowiada: „daj Boe zdorowie". Gospodarz znowu

zapytuje: „szczo budemo jisty?" — na co ona odpowiada: ,,chlib

ta sil, ta na szczo nas Bih spomih"; na to gospodarz: ,,a sztor-

hany (karakony) ta boszczyci?" — ona w kocu mówi: „sami

sebe". Jest to zaklcie_, by karakony i pluskwy w chacie si nie

mnoyy.
6/1 — 8/1 (gr. kat. 25/12 — 27/12). wita Boego naro-

dzenia obchodzone bywaj podobnie, jak wszdzie. Koldnicy nie

przebieraj si, chodz tylko z trembit, skrzypcami i dzwonkiem,

piewajc specyalne koldy dla pana, dla zamonego gospodarza,

dla rednio zamonego i biednego, dla wdowy, dziewczyny i dla

chopca. Z tych kilka niej przytaczam.

(panu)

Oj usta, ne spy grecznyj panoczku.

Uordoji, hordoii pani mey panamy.

Oj ustaw, ustaw, try wicziw szuka w,

Hordoji i t. d.

Pry perszij wiey noeki wbuwaw itd.

Pry druLij wiey yczenko wmywaw itd.

Pry tretij wiey konyka sidaw itd.

Konyka sidaw, z konem boworyw itd.

Oj koniu, koniu, prodam ja tebe itd.

Oj pane, pane, ne prodaj mene itd.

Jak nas honyly Turki, Tatary itd.

Jak ja zaetiw ja w bystryj Dunaj itd.

Ne namoczywiem ni kopytoezka itd.

Ni kopytoezka, ni stremenoczka itd.

Ni orszyn sida, zootu hrywu itd.

Zoota hrywa pana ukryJa itd.

Winczujem panu szczistiem, zdorowiem, taj mnohi lita,

Hordoji, hordoji pani mey panamy.
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(bogaczowi.)

Oj den, dobryj de gospodareczku,

SlawbDjes, slawenjes Boe po wsim switi.

Widchylit sobi czorn kwatyreczku,

Saw nj es itd.

Podywte sie na podwirieczko itd.

Chodyt wam Hospod' po stajenoczkaeh itd.

Paruje koni, a wse woroni itd.

A na rik Bib dast' bud czotyry itd.

Chodyt wam Hoipod' po stodookach itd.

Paruje woy, po try plueczki itd.

A na rik Bib dast' bud czotyry itd.

Cbodyt wam Hospod' po zaborodacb itd.

Korowki honyt, po try dijuyczki itd.

A na rik Bib dast' bud czotyry itd.

Chodyt wam Hospod' po koszyrokach itd.

Honyt oweczki na try strunoczki itd.

A na rik Bib dast' bud czotyry itd.

Chodyt wam Hospod' po pasiczekach itd.

Paruje pcziki na try aweczki itd.

Roji, paroji waj na czotyry itd.

Chodyt wam Hospod' po komorokach itd.

Skadaje sukni na try sznoroczki itd.

A szowkowiji waj na czotyry itd.

Winczujemo was szczistiem, zdorowiem, taj syny

wity czom rizdwenymy.

Wichid'e d'nam, podiakujte nam.

Meni berezi hirka zapata, boriwki kwarta,

Reszeto wiwsa, z werchie kowbasa.

Li na draby nu, kraj solony nu,

A pidli wysze po kowbasyszcze.

Za soonynu dam ty detyuu,

A za kowbasu chatu roznsu,

(REDNIO ZAMONEMU.)

Ternowi dwory, tysowi stoy,

Powiwaj, powiwaj witre, ja wse z tycbouka,

A poza stile sydiet wiatiji

Powiwaj itd.

Stariji lud, radoczku radiet itd.

Radoczku radiet perwowicznuju itd.

Teper na witi ne tak postao itd.

Ne tak postao, ot jak buwao itd.

Ot zperwowik, z perwopoczietku itd.

Teper na witi tama nenawist' itd.

Bo syn na witcie ruczku zdojmaje itd.

Wse sohriszaje, pko spowniaje itd.

Doka na matier wse worohuje itd.

Wse sohriszaje, peklo spowniaje itd.
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A brat na brata meczem machaje itd.

Wse sohriszaje, pko spowniaje itd.

Sestra na sestru czariw szukaje itd.

Wse sohriszaje, pko spowniaje itd.

Susid susidi plit zakadaje itd.

Wfe sohriszaje, pko spowniaje itd.

Winczujemo ty szczitiem, zdorowiera itd.

A na rik kraszych doczekaj zdorow itd.

A ne sam z sobow, z swojew gazdynew itd.

Taj z ditoczkamy, z okoom dworom itd.

Z usim obchodom, choroszym rodom itd.

Bykim, daekim, - maym, weykim itd.

(biednemu.)

Iszow, perejszow misie po nebi,

Ihray ihry za strioczkamy.
Za nym zirnyczka, ridna sestryczka,

Ihray itd.

A stij pohody, misiciu brale itd,

Ne maju czasu sestro ty daty itd

Oj idu ja jda wid Boha w pisach itd.

"Wid Boha w pisach do gospodaria itd.

Oj zadaw sie gospodar domu itd.

Jak swoji hosti potrachtuwaty itd

Oj daj nam wosku na odnu wiczku itd.

Oj daj adanu u kadilnyciu itd.

Bo toto bud ta do cerkowci itd.

Boaja chwaa, bidnoho sawa itd.

A za sym sowom bud'e nam zdorow itd.

A ne sam z sobow^ z swojew gazdynew itd.

Taj z ditoczkamy, z okocm dworom, bud'e nam zdorow.
Ihray ihry za strioczkamy.

(wdowie.)

Cy doraa, doma bidua udowa?
Oj daj Boe.

Oj sidyt sobi po konec stoa,
Oj daj itd.

Oj sidyt, sidyt, dumku dumaje itd.

Dumku dumaje za gospodarie itd.

Prychodyt yd'ni Boaja Maty itd.

Ty greczna wdowo yszy dumaty itd.

Na twojem poy puhator ore itd.

Puhator ore czotyrma woy itd.

Bo wietyj Petro woyki wodyt itd.

A wieiyj Juryj za puhora chodyt itd.

Preczysta Diwa jistoczki nosyt itd.

Oj orit synki, ja z dowha nywki itd.
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Ja z dribna skibki itd.

Mene sijaty yto, pszenyciu itd.

yto, pszenycia, wsieku pasznyciu itd.

Grcczna udowa, bud" nam zdorowa itd

Winczujni wdowu szcziciem, zdorowiem

Oj daj Boe.

(dziewczynie.)

Oj u korszmoci, na murawoci,
Ja w wyncy, ja w wyncy, w wynnim horodcy.

Greczna pannoczka za szynkaroczku,

Ja w wyncy itd.

Trymaje sobi trojakij napij itd.

Odnemy napij szumnoje pywo itd.

Drahemy napij zeene wyno itd.

Tretemy napij medok soodok itd.

Pryjicbaly tam waj try paaowe itd.

Waj try panowe, try kramarowe itd.

Kazay sobi napij dawaty itd.

Oj pyy, pyy, p'3zy ne patyy itd.

Greczna pannoczka zdohadaa sie itd.

Kazaa sobi konia sidaty itd.

Konia sidaty, ich dobaniaty itd.

Jak dohonya, taj zrabuwaa itd.

Z jednoho wzia kuniju szapku itd,

Z druhoho wzia szowkowu szubu itd,

Z tretoho wzia sribnyj perstenee itd.

Kunija szapka momu tatkowy itd.

Szowkowa szuba moji matinci itd.

Sribnyj perstenee ja sama znosz itd.

Ja sama znoszu, ich pereproszu itd.

A za sym sowom bud' nam zdorowa itd.

Daje ty Boe w horodcy zile czom zeleaoje itd.

W miasny' wesile ozom wese je.

(chopcu.)

Oj iz za hory, za wysokoji,

W ned'ilu, w ned'ilu rano, zelene wyno.

Pokazay sie dwi, try chmaroki,
W ned'ilu itd

Ni to chmaroki, bili oweczki itd.

Za nymy chodyt biyj moodec itd,

Biyj moodec, Juroczka chopec itd.

Na nim peena, jak bi biena itd

Na nim pojasok, samyj hantasok itd.

Za tym pojaskom dwi, try trumbitki itd.

Odna trumbitka czom horichowa itd.

Druha trumbitka czom midianoje itd.
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Tretia trumbitka czom zootaja itd.

Oj jak zatuyw, jaw horichowa itd.

Pustyw hoosok a popid lisok itd.

Oj jak zatuyw, jaw midianuja itd.

Pustyw hoosok, a na kraj wi«-a itd.

Oj jak zatuyw, jaw zootnju itd.

Pustyw hoosok, a na tot witok itd.

Boaja Maty toto uczua itd.

Toto uczua, taj spodobaa itd.

Kazaabym ho do sebe wziaty itd.

Do sebe wziaty, ja w ryzy (ornat) wbraty itd.

Ja w ryzy wbraty, Juroczkow zwaty itd.

A za syin sowom rosty choroszij itd.

Rosty choroszij w Boha szczaslywyj itd.

Tatowy, mami na potichoku itd.

A dobrym ludem na poradoku itd.

12/1 (gr. kat. 31/12) Melanii. wito kocielne. Dziewczta

gotuj pierogi i daj je kotom. Kady pieróg przedstawia jedn

z dziewczt. Której pieróg kot zje zupenie, ta dziewka si wyda

(wyjdzie za m), a której pokosztuje, ta si pokryje.

13/1 (gr. kat. 1/1) No wyj rik. Wiele osób w domu, tyle ka-

waków drzewa stawiaj pod oknami na dworze, a w ctiacie na stole

tyle yek kad na nou. Kade polano i kada yka przedstawia

pewn osob. Gdy do rani czyje polano lub yka upadnie, to ten

w tym roku umrze.

Na magiownic kad arzce si wgle w rzdek, dajc ka-
demu nazw jakiego plonu, jak: yta, owsa, kartofli itp. Z którego

wgla do rana pozostanie sporo popiou, na ten plon wró urodzaj

w tym roku.

Ile miesicy w roku, tyle przekrojonych (poówcie) cebul ze

sol na wierzchu kad na oknie, nadajc kadej nazw miesica.

Gdy do rana na której cebuli sól rozmoknie, ten miesic ma by
mokrym, na której sól si utrzyma, wró miesic suchy.

Do nowej miski daj 9 yek wody i stawiaj przez noc na

swook *). Rano przekonywuj si, czy wody jest wicej, czy te
ubyo. Gdy jest wicej jak 9 yek, to bydo w tym roku da wicej

mleka, gdy za mniej, to mao mleka spodziewa si naley. Huculi

twierdz stanowczo, e wody przybywa, gdy zbiór mleka ma by obfity.

W nocy jest jedna chwila, w której bydo rozmawia ze sob
i opowiada, jak si gospodarz z niem obchodzi. W tej samej chwili

wszystka woda przemienia si w wino, a po upywie tego momentu

*) Swook — belka podbita pod legary, sufit podtrzymujce, na której

kadj zwykle rozmaite narzdzia.
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napowrót we wod. Niebo si otwiera, a tylko ludzie poboni widz
to i mog wówczas wyprosi u Pana Boga, czego sobie ycz.

O 12-tej godzinie w nocy idzie gospodarz z chlebem i konewk
do rzeki, a maczajc chleb trzy razy we wodzie, mówi: ,,ne kopaje

sia chlib u wodi, ale ja w zdorowlu i syli." Nastpnie nabiera wody
do konewki, mówic: ,,ne beru ja wodu, ale mooko, mid i wyno",

wchodzi do chaty i rzuca chlebem po pododze trzy razy od proga

do stou. Jeeli chleb si przewróci wierzchni czci na dó, to

umrze kto z rodziny w tym roku. Potem bierze chleb w rce, puka

kademu z obecnych w chacie w gow i przemawia: ,,abyste taki

buy weyczni, jak sej Wasyl ') weycznyj." W kocu nalewa z ko-

newki do miski wody, poprzednio z rzeki nabranej, rzuca rozmaite

pienidze, kruszy nieco tego chleba i wszyscy w tej wodzie myj si

po starszynie, aby im na wodzie, chlebie i pienidzach nigdy nie

zbywao.

Jeeli na nowy rok deszcz pada, wró „mir" (pomór), gdy

mróz, to bd zdrowi, jeeli za nieg pada, wró dobre zarobki

w tym roku.

18/1 (gr. kat. 6/1) B oh oja wlenie (Jordanj, wito uroczyste.

W wigili rano gotuj 12 potraw na wieczór. Robi te drewniane

krzye, stawiajc je u drzwi kadego domu, stajni, tudzie rysuj

takowe kred na miskach i inuych naczyniach, aby dyabe^, ze duchy,

wid'my i czarownice przez cay rok przystpu do ludzi, ani do byda
nie miay.

Ceremonia wicenia wody odbywa si podobnie jak gdziein-

dziej. Bractwo cerkiewne przynosi nad rzek dzie, do której na-

bieraj z rzeki wody i dopiero po powiceniu teje, wici ni ksidz

wod w rzece. Z dziey rozbieraj wod ludzie powaniejsi, inni za
bior z rzeki. Wod t pokrapiaj dom. bydo i pij j przez kilka

dni po Jordanie przed jedzeniem. Dziewczta myj si wod powi-
con, odmawiajc nastpujce sowa: „wodyce, oenyce, ardanyce,

umywajesz hory, pronory, bile korinie, owte kaminie, umyj mene wid

wsiekoho ychoho, wid ustud, wid mery, abym bua taka czysta,

jak wiata preczysta" (3 razy).

Konewki i dzbanki na wod ubieraj niektórzy barwinkiem

i wóczk czerwon.

Po Jordanie przez dni 14 pra na rzece nie wolno.

Dawniej na uroczysto wicenia wody przychodzili Huculi

myliwi ze strzelbami i podczas ceremonii tej oddawali trzy salwy,

1) Wasyl — tak ten chleb nazywaj.



z tych dwa strzay w gór, a trzeci we wod. Wilki, które na ^An-

drija" — wedle twierdzenia ludu — zbieraj si w stada, po pierw-

szej salwie niialy sie rozprasza po lasach i dopiero na Andrija

zbiera ponownie w gromady. Dzi zwyczaj ten wyszed z uycia,

prawdopodobnie z powodu przepisów, utrudniajcych noszenie i uy-
wanie broni i cilejszego ich przestrzegania.

Lnty.

14/2 (2/2 gr. kat.) Stritynie Hospodne, wito uroczyste,

obchodzone na t pamitk, e Najwitsza Panna Marja, idc do

wywodu, ,,stritya sia'^ (spotkaa si) ze swym Synem.

Marzec.

13/3 (1/3 gr. kat.) Jewdochy. Zacieraj rozsad t. j. nasienie

kapusty z glin. Nasienie to tak przygotowane, pozostawiaj a do

siewu na wiosn. Który gospodarz ma budowa chat, lub te bu-

dynek gospodarczy, musi zaznaczy plac pod budow przed Jew-

doch. Potem mu ju nie wolno, boby umar, lub w gospodarstwie

leby mu si wiodo.

Kwiecie.

wita wielkanocne (Weykde). W wielki czwar-
tek chodz mae dzieci po chaupach za „kukucami" t. j. maymi
bocheneczkami chleba, rozdawanymi za dusze zmarych i za jajami.

Po poudniu robi chopcy klepada drewniane (klepaa), których za-

miast dzwonu uywaj przez wielki pitek i sobot. Wieczór (we

czwartek) schodz si ludzie na „stratie" do cerkwi. Godnym uwagi

jest wówczas zwyczaj u dziewczt. Zbieraj si one za cerkwi
i wi guzy na sznurkach od zapasek ; ile razy uderz w dzwony,

tyle guzów wie dziewczyna. Wróy sobie bowiem, e tyle razy

bdzie moga sw cnot odda „eginiom", nie obawiajc si skut-

ków, ile guzów na „stratie" zawie na zapasce. Przy kadem obco-

waniu z kochankiem rozwizuje jeden guz, aby tak obecny ich sto-

sunek pomylnie si rozwiza.

W sobot gotuj jaja, miso, piek paski i „naczynku" t. j. 3 do

4-tygodniowe prosi, które nadziewaj ryem, krupami, tart buk
i t. p. i sma cae w male na patelni. Po upieczeniu wkadaj mu
zamiast oczu, guziki czerwone, a w pyszczek chrzan z zielonymi

listkami.
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W niedziel nios wici do cerkwi. W cebrzyczkn, zwanym
„paszczenyk'' ukadaj na spodzie jaja w skorupkach, ser, miso,

sonin, czosnyk, potem jaja upione, w okoo nich kiebas, a na

górze we rodku chrzan „z kosycew'" t. j. z istkami zieonemii wiec.
Po wierzchu ubieraj wicone take pisankami.

wicenie odbywa si na cmentarzu koo cerkwi, gdzie kady
prawie oprócz „paskiweie" ze wieonem, kadzie koo niego jeszcze

„hurman" soli, „naczynku" (prosie), jaszczyk masa, pask i pe-

repiczki.

Po owieceniu idzie kilku z „bractwa" z worami, a paamarz
ze skrzynk zbiera perepiczki i pienidze. Kady wic daje jedn
perepiczk i 2 et. dla ksidza, a nastpnie perepiczk i 1 et. dia-

kowi. Chopcy krc si w poród dziewczt za pisankami

Po skoczonej ceremonii uciekaj wszyscy ezem rychlej do

domu, twierdzc, e który prdzej z cerkwi powróci, ten prdzej

skoczy wiosnowanie. Wróciwszy do domu, idzie gospodarz z paska

do pasieki i do stajni, a uderzajc ni o ule lab bydo, przemawia:

„abyste tak tiehy sie szwydko z medom fmookom, masom) do

mene, jak ja sie tieh szwydko do was z pasków, ta z usem dobrom."

Po obiedzie id jedni do cerkwi, inni znowu na ,,koyworot" t. j.

erd na supie lec, na której dwu krci si w okoo, siadszy

jeden na jednym, drugi na drugim jej kocu. Spa si nie godzi,

bo by siano zmoko na pokosie. W poniedziaek wielkanocny oble-

waj si wod.
Na „hajówce" chopcy bawi si w „obrogi" t. j. staje jeden

drugiemu na ramiona i tak obchodz w okoo cerkwi; lub te staj

dwie partye naprzeciw siebie, jedna rzuca drewnianem kókiem,

a druga je zatrzymuje w biegu. Naladuj wiczenia wojskowe, prze-

skakuj przez siebie itp. Dziewczta rzucaj pisankami lub bior si
za rce, jedn wpuszczaj do rodka, która naladuje mycie i cze-

sanie si, a krcc si w okoo piewaj:

Oj biyj biodanczyku

Popy sobi po dunajczyku,

A de sobi wipynesz,

Oj tam sobi spoczynesz.

. A rozczeszy rosu kosu,

Umyj sobi bile lyczeko,

Ta wozray sia popid lidwouki,

aduj sobi czerewiczeki,

Szukaj sobi po sestryczeci.

Tu dziewczyna, która bya w kole, wybiera jedn na swe

miejsce, a sama staje na jej miejscu. Zabawa ta nazywa si „bio-

danczyk".
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Drug zabaw jest t. z. „diwoczyj torh". Dziewczta staj we
dwa rzdy, a jedna chodzi pomidzy rzdami i piewa:

Oj chodu ja po torhu, po torhu,

Sweji ony ne wydu, ne wydo.

Dziewczta z rzdów odpowiadaj

:

Oj my jeji wydymo, wydymo,

My jeji tobi ne damo, ne damo.
— Ja wam konej naenu, naenu,

onu swoju wiruczu, wirncza.

— A my koni sprodamo, sprodamo,

Tobi ony ne damo, ne damo.
— Ja wam woliw naenu, naenu,

onu swoju wiruczu, wiruczu.

— A my woy sprodamo, sprodamo, itd.

— Ja wam korow naenu, naenu,
onu swoju wiruczu, wiruczu.

— A my korowy sprodamo, sprodamo, itd.

— Ja wam owec naenu, naenu itd,

— A my wiwci sprodamo, sprodamo itd.

— Ja wam kozy naenu, naenu itd.

— A my kozy sprodamo, sprodamo,
— Ja wam husyj naenu, naenu itd.

— A Tuy husy sprodamo, sprodamo itd.

— Ja wam kurej naenu, naenu itd.

— A my kury sprodamo, sprodamo itd. ^— Ja wam hroszej nanesu, nanesu, itd.'

— A my hroszi wozmemo, wozmemo,
Tobi onu widdamo, widdamo.

Po skoczonym piewie cauj si dziewczta ze sob.

3) „"Wierzbowe koo". We dwa rzdy staj dziewczta naprze-

ciwko siebie, kada para trzyma si na krzy za rce, tworzc tym

sposobem pomost. Jedn wysadzaj na wierzci i gdy ta przechodzi

po rltach cay ten rzd tam i napowrót, piewaj:

A werbowe kolisie, kolisie,

Hadawjem sia enyty, enyty,

Nisbym pywo wary ty, waryty,

A szcze pywo ne wkiso, ne wkiso,

We sia starciw natyso, natyso,

A szcze pywo ne pyy, ne pyy,
We sia starci pobyy, pobyy.

Tu dziewczta udaj, e si bij.
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4) Jedna staje we rodku, inne dziewczta zamykaj koo
i piewaj

:

Oj aa hori sosnoiika snyjaa, snyjaa,

A pid Deju dziwczynoka stojaa, stojala,

I prosya wirne Boba taj witcie, taj witcie,

Ne daj mene mij nieneku za wdiwcie, za wdiwcie,

Bo wdowec \y misti pie, w misti ple,

Pryjde d'chati mene bie, mene bie,

A ty ubko prywykaj, piywykaj,

Kriz wikonce utikaj, utikaj.

Aj bida my utecze, utecze,

Koly owyt za piecze, za pecze.

o) Tworz tak samo koo. Jedna staje we rodku i bijc prtem
po nogacli dziewczt, piewa

:

Abo meni suknia krajte,

Abo mene za mu dajte,

Bo jak ja si rozwoloczu,

To wsi borszki potooczu.

Maj.

5/5 (^23/4 gr. kat.) Juria. W ten dzie nie robi wcale. Wie-

czór przed Jurem rozkadaj w „zahorodach" midzy bydem ogie

z zgniych trzasek t. z. „kuryszcze", by czarownice i wid'my nie

miay przystpu i nie odbieray mleka. Ogie ten pal przez

ca noc.

Jeeli Jura przypada we wtorek, czwartek lub sobot, to wró
rok dobry na mleko, gdy w inny dzie, mao mleka w tym roku si
spodziewaj.

Ktoby przed Jurera nie wyora pola pod kapust, to musi

w tym roku umrze mu kto z rodziny. Przestrzegaj tego tak da-

lece, e gdyby wcale kto nie wiosnowa, to na kapust pole wyora
musi.

7/5 (25/4 gr. kat.) Marka obchodz dla zdrowia byda. Wó
wyprosi sobie u Pana ^oga to jedyne dla siebie wito. Nie wolno

wtedy robi nikomu, chyba wdowie i to tylko do poudnia.

12/5 (30/4 gr. kat.) „Do Jakowa, zemla nijakowa" -ani pa,
ani sadzi jeszcze nie mona. Mówi, e „jak sia da na Jakowa

maryni obid, to wykiedaj wyy na pid" — bo ju si Bóg odtd

stara o bydo.
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Czerwiec.

13/6 (1/6 gr. kat.) „Rozyhry". Robi wolno tylko do poudnia,

po poudniu wito bogi lenych. „Lene" tacz koo krzaków bzu

i leszczyny i nie daj robi.

Lipiec.

6/7 (24/6 gr. kat.) Rodestwo w. Iwana. Zbieraj kwiaty

po polu i daj wici. wic te zioa lecznicze, jak.toj, arnik,

ywokost, dziewann, jednoroczne pdy leszczyny itp., aby byy sku-

teczne w razie potrzeby.

Przed wschodem soca id dziewczta w yto si kpa,
a obmywszy si ros ytni, trac wszelk niesaw.

13/7 (1/7 gr. kat.) Ilia. wito uroczyste. w. Ilij i Hawryia
byli komendantami piorunów. Gdy grzeszni anioowie sprzeciwili si
Bogu, kaza On tym dwu witym piorunami ich wybi. Pobici

padali jak deszcz na ziemi. Który upad bokiem lub nogami na

dó, tara miejsce jest czyste, a który gow, ten si nie zabi, lecz

zosta dyabem. Pokazuje on si tam i straszy ludzi, lub szkodzi

bydu.

20/7 (8/7 gr. kat.) Pro ko pi a. Nie robi dlatego, by piorun

nie zabi czowieka lub bydl.

27/7 (15/7 gr. kat.) Kleryka. Nie robi z tych samych powo-
dów, jak na Prokopa.

31/7 (19/7 gr. kat.) Makryny. Gdy w dzie ten pada deszcz,

to bdzie pada przez dni 40.

Sierpie.

18/8 (6/8 gr. kat.) Preobraenie Hospodne czyli Spasa.
wito uroczyste. Rodzicom, którym pomary dzieci, nie wolno je
owoców przed Spasem, dopiero po powiceniu na Spasa, gdy tych

owoców dadz „za prostybih" (jamun) za pomare dzieci.

27/8 (15/8 gr. kat.) Uspenie Bohorodycy. wito uroczyste,

obchodzone na t pamitk, e Matka Boska nie umieraa, lecz

pic zabra J Pan Bóg do nieba.

Wrzesie.

10/9 (29/8 gr. kat.) Hawosiki. Do sadu i nie mona, bo

mija zawiesi si na szyj. Maku, orzechów i wszystkich owoców
z gówkami rwa nie wolno.
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26/9 (14/9 gr. kat.) Wozdweenie czesnoho Chrcsta.
wito uroczyste. Myliwy musi w ten dzie je miso, nawet gdyby
to by dzie postu, aby zwierzyna na niego wychodzia.

Myliwi nie id wtedy do lasu, gdy gady zbieraj si w tabory

i wa na zimówl w ziemi.

Pewnego myliwego w Ctiimezynie zabray mije ze sob do

jamy. Jedna przemawiaa do niego i zawioda godro swego lego-

wiska, gdzie pozostawa a do Babowiszczynia. Przez cay czas nie

nie jad, tylko liza kamie, który mu daa ta mija, a lic, zda-

wao mu si, e j6 cbleb ytni z kwanem mlekiem. Sysza on, jak

rozmawiay ze sob, jak najstarsza zakazywaa innym, aby nikogo

nie ksay, nawet bydo, gdyby któr przestpio. Kada mija, która

wychodzi na drog, jest ju grzeszn, bo szuka swej mierci.

Listopad.

13/11 (l/U gr. kat.) Komy i Damiana. wito zwane „Bez-

merznyk". Eobi wtedy nie wolno, aby bydo nie zmarzo, lub czo-

wiek nie odmrozi czonków.

Grrudzie.

3/12 (21/11 gr. kat) Wowedenie. wito uroczyste. Czaro-

wnice w ten dzie najwicej czaruj.

O 3. godzinie rano kobiety nagie przd na progu konopie

takie, które si same nasiaj
;
potem id do krów i kurz je ajnem,

przed stajni za rozkadaj ogie ze sosny i odmawiaj nastpu-
jce zaklcie : „jak ue moe nichto sej dym u mich zibraty, tak aby

ne mih nichto moju yeczku biu (mietan) widobraty.

Kusownik w tym dniu naprawia strzelb, rzemielnicy swoje

narzdzia, szwaczka szyje, wróbit wróy, inni id kra do lasu,

egi idzie do dziewczyny, twierdzc, e gdy si im powiedzie, to

cay rok bdzie si wiodo. Nazw wita „Wowedenie"" od wyrazu
„powodzenie" bowiem wywodz.

12/12 (30/11 gr. kat.) Andrija, dzie powszedni. Dziewczta
wró sobie w wieczór- mów. Bior na gow spodnie, a siejc siemi
konopne w trzaskach w drewutni, mówi: „x4ndriju, Andriju, ja ko-

opni siju, aby my da znaty, z kim ich budu braty". Nastpnie
rozbieraj si do naga, zawizuj oczy, id do potu i licz koy:
ni jeden, ni dwa itd. a do omiu, a dziewity ruszajc mówi: .,Czy

ty zaraenyj, czy ty zahojenyj, czy tebe spyraje tato, mama, brat,

sestra, czy moe kochanka, czy ty za horamy, czy ty za wodamy, czy
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ty za moriamy, czy ty za witamy, czy ty za potamy? Ne ruszieju

ses ki, ae swoho sudenoho. Czy ty majesz inku? Zinka naj ide

do hrobu, a ty idy po moju osobii". Potem owizuj kó ten nitk,

a rano patrz, — gdy krzywy, to narzeczony bdzie krzywy ;
gdy

obdarty (z kory), to i narzeczony obdarty; jak ma kor, to narze-

czony bdzie mdry, uczony i t. p.

Cay tydzie po Zielonych witach, Boem narodzeniu i Wiel-

kiej nocy szy nie wolno, by we i gady do chat nie lazy. Gdyby

kto tylko wzi ig w rk, musi mija czowieka lub bydle uksi.

Po Wielkanocnych witach nie wolno pra na rzece przez

dziewi czwartków i pitków, aby grady nie biy. Gdzie zwyczaj

ten zachowuj, w okolicy tej nigdy grad nie pada.

Przed wielkim postem cay tydzie psz nie wolno, aby ro-

bactwo nie jawio si w serze i mleku. Tydzie ten nazywa si
„masnyci". Post wielki i may zw „Howinie".

W cztery tygodnie po Wielkiej nocy obchodz Huculi „Rach-

maskij weykde" — jest to wito jakich, daleko w wiecie mie-

szkajcych ludzi, „Rachmany" zwanych. W wielki czwartek, bijc

jaja do pieczywa, wrzucaj skorupy do rzeki, które zanim do kraju

Rachmanów przypyn, staj si jajami caemi. Jajem takiem ma si
12 Rachmanów poywi.

>^



IV.

Obrzdy rodzinne.

Chrzest.

Urodzone dziecko nios do chrztu czem rychlej po narodzeniu,

aby nie umaro niechrzczone (bez chresta). Zmare bowiem dzieci

niechrzezone zw ,,huchij auhel". Równie dzieci, które zmary nie

ssc jeszcze, tal?^ nazywaj.

Dotychczas chrzcia zwyczajnie wpierw z wody baba, bdca
przy poonicy (moszie), nadajc imi dzieciciu, a ksidz, chrzczc

je nastpnie, dawa to samo imi. Obecnie mia ksidz zakaza chrztu

dzieci przez bab, i chrzczc, sam imi dzieciciu wybiera. Dzieciom

nieprawego oa daje ksidz imiona odmienne, jak: Rodian, Fena,

Seka i 1. p.

Po powrocie z cerkwi, kumowie i gocie schodz si na trakta-

ment, a pijc wódk, wrzucaj pienidze do kieliszka na powijacze

dla dziecka. Pijcy wrzuca pewn sum, nalewa wódki i pije do dru-

giego, zostawiajc pienidze w kieliszku. Drugi dorzuca od siebie

pewn ilo pienidzy, nalewa wódki i pije do trzeciego, a nastpni

czyni tak samo. Ostatni za nalewa wódki i podaje kieliszek poo-

nicy, która wypiwszy, zabiera pienidze.

Kumowie daj po chrzcie dzieciciu podarki, zazwyczaj jagnita

lub cielta, take pienidze, sukno, pótno i t. p. Lub te dopiero,

gdy pochrzenik (,,filyn") doronie, sam obiecane podarki od chrzest-

nych rodziców odbiera.

Po pewnym czasie idzie poonica do wywodu. Zasuguje tu na

uwag, e kobieta zamna paci za wywód 10 et., gdy pokrytka

1 zr. 20 et.

Bogatsi pac za chrzest z ceremoniami i urzdzaj w domu za-

baw z muzyk.

Wesele.

„egi'^ upatrzy sobie dziewczyn w cerkwi, lub w karczmie,

posya starszego gospodarza, „starost" do niej
,
po sowo".
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Przychodzi tedy starosta i pyta rodziców temi sowy : ,,ezy wyby
may ociotu daty diwliu za tolio a toho eginie". Ojciec odpowiada

na to: ,,my ne widpowidajemo eginewy, ne znaty^ jak d'iwka skae",

pyta nastpnie starosta dziewczyn, która mówi : ^Ja eginewy hanu

ue dam", co znaczy, e si zgadza. Wraca wic starosta do eginia,

i powtarza mu otrzyman odpowied.

W tydzie, najdalej we dwa przychodzi „swad'ka". Legi bie-

rze sobie dwu lub trzech starostów, litr lub dwie wódki i id razem

do dziewczyny. Przyszedszy, egi sam pyta dziewczyn, ,,czy cho-

czesz d'iwk:o ity za mene, dajesz teper meni sowo". Po otrzymanem
sowie racz si dopiero wódk.

Zarczyny nastpuj za tydzie, dwa, a najdalej za miesic,

Wówczas bierze chopiec znowu starostów i wódk ze sob, spra-

szajc te rodzin i ssiadów. Przyszedszy, pyta znowu dziewczyn,

czy daje mu sowo, czy moe si zozmylia — co rzadko bywa, —
a starosta bierze od nich piercionki (mosine) i zamieniwszy je,

wkada narzeczonym na palce. Po tej ceremonii narzeczeni podaj
sobie rce, a starosta wprowadza ich za stó, gdzie zasiadaj te
gocie i rodzina do jada, przez narzeczon przygotowanego.

Na zarczynach ukadaj si, kiedy da maj na zapowiedzi,

i kiedy odby si ma wesele. Przed zapowiedziami id narzeczeni

wraz z rodzicami swymi i starostami „do protokou" do ksidza. Ten
zapisuje, jaki ma majtek mody, a jaki moda, czy on przystaje do

niej, czy te bierze j do siebie, i wtedy paci mody za lub, a moda
za zapowiedzie.

Po trzeciej zapowiedzi, w poniedziaek lub czwartek zazwyczaj,

nastpuj „zawodyny". Rano idzie moda z drukami, a mody z dru-
bami — kade z osobna — po bogosawiestwo do ksidza. Modego
ubieraj „swachy" t. j. kobiety, które na weselu piewa maj, we
wianek z barwinku, pozótk zocony. Wijc wianek, piewaj:

I.

Oj eiet berwy berwinkowii.

Oj bahosowy Boe, taj Ty Boaja Maty,
Wstapaj nam do chaty,

Winoczok zaczynaty

;

Biymy palczykamy,

Szowkowymy nytoczkamy.

II.

Otó tota porcijoczka

Maeka, maleka.
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Jaka z neji horiwoczka

Due soodeuka.

Koby wy nam gazdy najszy

Porcii bilszoi,

To inyby wam zaspiwaly

Pini ne takoji.

m.

(Gdy ukocz ple wianek i zakadaj modema na kr ysani):

Oj nasz moodekij, weseekij,

Ta jak u tij dubrowoci jawir zeeuekij.

Oj nasza moodeka, taka weseleka,

Ta jak u tij Czarnohori woda studeneka.

Oj dajesz mnia moja mamko,

Za koho ja choczu,

Chot' mni bud sim raz byty.

Do tebe ne skoczu.

Ta daa mnie moja mamka
Za kohom ciotia,

Zaszumia nahajeczka

Koo molio tia.

Bratczyk biyt boronyty,

Sama ho chotia.

Ne jdy synu boronyty

Sama ho chotia.

Tak samo ubieraj swachy mod. Zaplataj jej w kos ,,mo-

talkie" t. j. wóczk czerwon, potem przeplataj w poprzek w tak

zwane drabinki tak sam wóczk wraz z „puwyciemy" t. j. mo-

sinymi guzikami, których ma by 120. Kos wraz z tem „petiniem''

owijaj gow w okoo. Poniej „petinia" obwizuj „ogalonem"

t. j. szychem zotym, a aa to dopiero zakadaj zocony wianek

z barwinku. Plotc wianek piewaj:

Oj anhey wodu nosiet

E,idnu matieka prosiet.

Wstupaj matieko dnam do stoa,

Daj nam ihoku i doszczeczku szowku,

Taj czotyry zuboczki czesnyczku,

Taj pozlitoczki na try winoczki,

Abysmo winoczki zotyy,
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Abysmo moodu wiprawiey.

Oj my robotu zrobyy,

A horiwkismy szcze ne pyy.
Oj nam kazaa synyci,

Szczo lioriwki berbenyci.

II.

Oj zapriehaj koni w szyji,

A kobya w licy,

Ta memo sy ot dywyty,

Jak to bud biczy.

III.

(Po uwiciu wianka)

:

Oj wstamo swaszki, pidwedimo sie,

Zdojmim szapoczki, pokonimo sie,

Napered Bobu, taj semu stou,

Gospodarewy, gospodynoczci.

Taj kucbaroci, taj uwaroci

,

Za ehliba postawlinie,

Za soy posolinie,

Taj za paniu moodoju.

piewaj le wiele innych piosnek.

Tak samo zupenie ubieraj drubów i dróki, a modego i mod
w ten dzie po tem tylko odróni mona od drubów, e id z tyu.

Po otrzymanem bogosawiestwie id prosi na wesele. Mody
osobno, a moda z osobna, Przyszedszy do ssiada, druba temi mówi

sowy : „prosyt was moodyj, mooda i ich starszyna, abyste buy
askawi prychodyty na wesile". Cauje nastpnie wszystkich obecnyh

po kolei, a mody mówi : .,prosyw tato i mama i ja was proszu, aby-

ste buy askawi prychodyty na wesile", i podobnie jak druba wszyst-

kich cauje.

Tak chodz cay dzie od chaty do chaty. W wieczór sprasza

mody do swej, moda za do swej chaty goci, gra muzyka, tacz
i piewaj. Swachy szyj wianuszki z listków barwinku, po trzy dla

modego i modej. We rodku wianka, na czoo przychodzcego, przy

wizan jest wóczk moneta (zloty albo korona). Dwa boczne wianki,

które przychodz nad skronie, zw si ,,kosyci"; s one równie z list-

ków barwinku uszyte i pozocone, jednak bez monety. Wianuszki te

przywizywane bywaj modej do kosy, modemu za do krysani.

5
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Po wieczerzy ubieraj nimi modych, zdejmujc stare, którymi

stroj drubów i druki, wiankami za drubów innych eginiów
i dziewczta. Tak ubrani pozostaj przez cae wesele. Bawi si,
przez cae wesele. Bawi si, tacz, piewaj przez ca noc, a mu-
zyka przygrywa.

Rano modego ubieraj do lubu, myj go, czesz, nie mie je-

dnak on patrze do zwierciada. Ubranego wiod do cerkwi. Tak
samo ubieraj i prowadz mod. Idc do cerkwi, nios modzi kade
swój ,,prapir" t. j. bochenek chleba, na tem buka z zatknit ga-

zk sosnow i dzwonkiem. Gazka ubrana jest wen czerwon,
barwinkiem i pozotk. Po drodze piewaj:

I.

Oj zolote pirieczko st'iny hne,

Oj naszie moodeka poklin bie,

Niekowy, raatinoci diakuje.

Oj ciet berwy berwinkowiji.

Oj bahosowy Boe,
Taj wsi wiatjji.

Taj nieku, mamko
Na szcza«}ywu doroho.

Oj Dieko mowyt,
Taj mamka mowyt:
Naj tia Bob bahosowyt.

II.

Oj ca koniu pido mnoju

,

Czotyry do cugu.

Buwaj ubko zdorowekij,

Po jidu do lubu.

Buwaj ubko zdorowekij,

Ja sy wiriieju,

Bia yczko, syni oczka

Na Boba yszieju.

Dopiero w cerkwi na progu, czy ksidz modych.

Przed cerkwi stojc, piewaj:

Jidut bojary,

Jak i owniary.

Wstawaj papouku z óka,
Wtwory wityciu,

Wtwory wityciu,

Zroby z diwki BoJodyciu.
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Wyszedszy od lubu, mody piewa:

Hadawjem sie oenyty,

Hadaw inku maty,

Kaut lud, zyma bud.
Niczym zymowaty.

Oj pijduja w pooaynku,
Ta nakosz sina,

Aby moja gospodyni

Czerez zymu jia.

Gdy knia on bierze do siebie, idzie wprzód ona do swej

chaty na traktament, on za zostaje w karczmie. Dopiero po trakta-

mencie przycliodzi do niej mody i staje przed chat ze starostami,

którzy piewaj:

Oj swaty, swaty,

Pustit do chaty,

Ne dajte nam stojaty.

Dawajte hroszi,

Koni choroszi,

Sira parwoliwjarmafych.

Baj inku z cbaty,

To choczemo jichaty.

Swachy modej odpiewuj

:

Oj ne pyj zietiu pywo,

Bo w tym pywi je dywo.

Sim inok izdojeno,

Tebe zietiu napojeno.

Moda siedzi z drub i swym starost za stoem, i kiedy sta-

rostowie modego przychodz j kupowa, podpiera si rkoma i pa-

trzy przez koacz. Staroci modego tupic nogami (cupkajuczy),

wchodz do chaty i targuj si ze starostami modej. Ci stawiaj za

ni cen od 50 do 1000 zr , tamci daj 2 lub 4 centy. Zagldaj
modej w oczy, w zby, szukajc bdów, tak jakby kupowali jaówk.
Nie mogc si zgodzi, wracaj tupic nogami, do modego przed

chat. Tak wchodz trzy razy, wprowadzajc za trzecim razem mo-
dego, który 1 lub 2 zr. wkada w pszenic, na stole stojc w ta-

lerza. Starosta modego szuka pienidzy w pszenicy, a znalazszy,

pokazuje modej, ile da za ni, mody za tupic, obchodzi on trzy

razy w okoo i siada koo niej. Wtedy starosta modej dzikuje za

dotychczasowe swe obowizki i oddala si od niej, a teraz siada
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koo nich starosta modego. Nastpuje traktament, a po nim wypro-

wadza starosta modych z za stou, obwodzi trzy razy w okoe

i do taca prowadzi. Tacz i bawi si do wieczora.

Wieczór nastpuj „zawodyny". Wiod mod do chaty mo-
dego, a swachy zdejmuj w komorze wianki jej z gowy, wkadajc

krysani modego, w której przez ca noc pozostaje. Rano dopiero

sadzaj mod na awko, nakryt kocem, pod któr stoi konewka

z wod. Jedn kos rozplata mody, a drug jej matka. Nastpnie

mody idzie ubra si — gdy przy tacu by lekko odziany —
i przynosi chustk, któr zarzuca na gow swej onie. Zona dwa

razy t chustk odrzuca, jakoby nie chciaa by matk, mody za

podnosi i wkada jej na gow. Za trzecim dopiero razom, gdy ona

chustk przyja, zaplataj j swachy lub matka we dwie kosy i za-

wijaj chustk, piewajc:

Burkowana doroeezka do Lwowa,
Obsadzana wynohradom do okol.

Oj naszie moodeka polaa,

Taj polaa, taj polaa, zasnua;

Pryjszow jeji ridnyj nieko,

Ne wczua.

Poowby ja wynohradczyk — ne wraiju,

Korniewby ja swoju doaiu — ne miju.

Tak samo piewa matka, a potem doj)iero mody

:

Burkowana doroeezka do Lwowa,

Obsadzana wynohradom do wkola.

Oj naszie moodeka polaa,

Taj polaa, taj polaa, zasnua;

Pryjszow jeji molodekij,

Uczula

Pootyby wynohradec, — bo wmija,

Eornietyby molodauko — bo mija.

Nastpnie piewaj swachy

:

Zaszumila dubrowoczka.

Jak rozwywala sia;

Zapakaa diwczynoczka,

Jak widdala sia. —
Zapakaa diwczynoczka,

Taj zahoosya,

Ba de toti uplitoczki,

Szczo ja ich nosya —
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Ba de totl uplitoczki,

Taj bili kosyci, —
Wczeram bua diwczynoczka,

Nyni mood)ci. —
Oj ne szumy dubrowoczko,

Taj ne rozwywaj sia, —
No pacz, ne pacz diwczynoczko,

Taj ne widdawijsia. —

Dzieje si to w komorze. Potem miody idzie do izby, siada za

st, i gdy wprowadzaj z muzyk on, patrzy na ni przez koacz,

jej swaehy za piewaj:

Oj w lisku, w lisku, wedu newistku.

Wtwory raamko komoru, oj wtwory maitoczko komoru,
Ta zastay linykamy dorohu:

Matka modego odpowiada:

A rozhadaj newistoczko sydiaczy na awci,

Aby widtak ne pakaa w mojej porochniawci.

A rozhadaj, ta rozdumaj, szczo majesz robyty,

Aby widtak ne pakaa, jak ja budu byty. —

Moda, tupic nogami, obctiodzi trzy razy w okoo modego
i siada przy nim. Nastpuje znowu traktament, jeden za druba
z leginiem id z muzyk prosi na „propij ' t.j. sprasza goci, któ-

rzy si porozchodzili, lub których wcale na weselu nie byo. Przy-

szedszy druba pod okno do gospodarza, piewa tupic nogami:

Oj cupa, cupa.

Tut liroszi kupa.

Ne rancho toho,

ysz piw zootoho,

Jak dajete bili,

demo do nedili

;

Dajete czerwoni.

Dajte w obi raeni. —

„Daj Boe dobryj den'' (powtarza trzy razy). Wchodzi nastpnie

do chaty i prosi: „Prosyt was pan moodyj i mooda i wsi star-

szyna, byste buy askawi prychodyty na propij". Proszeni wrzucaj
pienidze w skrzypce, które zabieraj muzykanci.

Obszedszy tak ssiadów, wracaj do modych.
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Wieczorem odbywa si ,.,propij". MJodzi siadaj za stó obok

siebie i gocie po starszynie, starosta za powstajc, mówi: „proszu

was panowy hosti na propij, sych moodych spomoczy na gazd'iwstwo/

Wtedy wrzucaj gocie pienidze w misk z pszenic, za co kady
dostaje kieliszek wódki, lub szklank piwa, a na przeksk kawaek
prapora. Inni obiecuj cielta, owce, ubranie i t, p., co po weselu

przynosz. Swachy piewaj:

Ta hadajte swaczeki, hadajte,

Ta moodyci na gazdiwstwo skadaj.

Po j.propoju" bawi si jeszcze — wreszcie rozchodz do domu
Na odchodnem piewaj starostom:

O starosty, starosty,

Ne daj lisa zarosty,

Bo jak lisok zariste,

To ma rady ne daste. —

drubom

kuciarce

Oj druba, kae droba,
Hirka twoja suba :

Da/y jemu mysku borszczu,

Taj to zjia pua.

Kucharka sie zamysya,
A starosta wpyw sie.

Ta tot gazda neszczasywyj,

Szczo na nych spustyw sie.

Gdy mody przystaje do ony, to znaczy, e bdzie mieszka
w jej chacie, caa ta zabawa polubna odbywa si w domu modej

Wesele huculskie trwa zw-ykle cay tydzie.

Nadmieni tu jeszcze, e podczas wesela, tak gocie, jak mo-
dzi, na piektar i ptak ubieraj ,,gugl" t. j. narzutk ze sukna bia-

ego, któr zarzuciwszy na ramiona, pod szyj zwizuj. Narzutk
t ubieraj tylko podczas wikszych uroczystoci.

Pogrzeb.

Kiedy umrze zamoniejszy z gospodarzy, nie zajmuje rodzina

trzech lub czterech grajcych na „freli" (fujarce), którzy przez ca
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noc graj. Drugiej nocy najmuj 1 lab 2 „trembity" i „psaityr" —
a trzeciej kilka paczek, by za nieboszczykiem pakay.

Gdy ciao wkadaj do trumny, graj na fujarkach i trembitach,

a paczki zawodz.

,,Kiedy ciao wynios z chaty, zatrzymuj si w podwórzu,

a ksidz ma mow *), tyczc si ycia nieboszczyka. Po skoczonej

mowie nastpuje „proszczie" — ksidz zapytuje trzy razy: „proszcze-

jete jemu'', a lud odpowiada „proszczie jemo". Na cmentarz ksidz

jedzie konno, trupa nios, lub wioz, sami w woy zaprz onemi
tak w zimie, jak w lecie, gdy do wsi daleko, a po drodze czsto

robi „oprowody" t. j. przystanki, podczas których ksidz czyta

ewangieli na gowach rodziny, trembity graj, paczki za pacz.
Trumna przykryta jest kocem, którego pikno i dobro zalen by
winna od zamonoci zmarego, a który, wedle ugody, ksidz po po-

grzebie zabiera. Biedniejsi zamiast koca, nakrywaj trumn suknem

lub pótnem, nie najmuj trerabit, fujarek, ani paczek, lub te
w mniejszej iloci.

Na cmentarzu wygasza te ksidz mow, a nastpnie „pro-

szczie" *).

Na grobie rozdaj wódk, chleb i pierogi, przyniesione z domu

zmarego, a po pogrzebie zaprasza rodzina uczestników obrzdu na

obiad.

Tego dnia wieczór stawiaj w oknie domu aoby mleko i chleb,

koacz albo buk, zostawiajc przez noc ca, aby ,. dusza" miaa co

je, gdy przyjdzie. Gdy mleko si zsidzie, twierdz, e dusza je

pia. Jado to daj dnia nastpnego ,,za prostybih" (jamun), i to,

gdy umara baba, daj babie, gdy chop, chopu, gdy dziewczyna,

dziewczynie, a gdy umar chopiec, daj chopcu.

Trzeciego dnia po pogrzebie daje rodzina zmarego obiad, „tre-

tyny" zwany, na który goci zaprasza. Piecze te wówczas, lub ku-

puje koacze, skadajc po trzy, jeden na drugim tak, e dwa u dou
s wiksze, trzeci za wierzchni may, i na tym stawiaj wiec.
Koacze takie, „myskie" zwane, rozdaj „za prostybih".

Wreszcie w rocznic mierci urzdza znowu rodzina zmarego

obiad, mówic, e wtedy „widdaje rik".

*) Mow i „proszczie" wygasza ksidz tylko wtedy, gdy rodzina zmarego
za nie zapaci.



j^Cedycyna ludo^w^a.

Medycyna ludowa — podobnie jak gusa, wróby, zaegnywa-
nia i zamawiania — stanowi jedn z najwikszych tajemnic ludu

huculskiego, przeto na niemae w badaniu natrafia trudnoci. rodka
leczniczego nie da, nie wyjawi nawet Hucu nikomu; mówi on bo-

wiem, e dasz „na wowedenie", tzn. e gdyby go da, pokaza lub

tylko wyjawi sposób jego uycia, nazw itp., juby to ziele w jego

rku stracio sw moc, swoj skuteczno, — jak powiada — „ne

foosyoby", a natomiast proszcemu odtd z niemby si wiodo.

Leczeniem zajmuj si nietyko wróki i wróbici, ale jest te
wiele ludzi zwykych, którzy znaj zioJa rozmaite i inne rodki le-

cznicze, lecz wiedz t tak jedni, jak i drudzy dziel si chyba

z jednym ze swych potomków i to z tym, który po mierci takiego

znachora jego miejsce ma zaj. Bezdzietni bior ow wiedz tajemn

ze sob do grobu.

Trudno mi przeto poda nazwy botaniczne wszystkich zió,

majcych zastosowanie w lecznictwie wród ludu huculskiego, jak-

kolwiek nie ma ich ilo, li tylku z nazw ludowych, sposobu i celu

uycia poznaem, gdy niektórym nawet przypatrze si nie miaem
sposobnoci. Ograniczajc si tedy na wiadomociach zebranych

podam nazwy botaniczne tylko tych rolin , które widziaem lub

zebraem, inne za mog oznaczy jedynie ich ludowerai nazwami.

Oprócz zió maj te Huculi rodki lecznicze ze wiata zwierzcego,

a bardzo czsto te zamawiaj choroby. Lecz wszystkie te leki

s po najwikszej czci tylko oparte bd na empiryi, bd te
dziaaj na imaginacy chorego.

Ze wiata rolinnego uywaj rodków nastpujcych:

Na ból gowy myj gow w odwarze z korzonków rolin

zwanych „odylon zile" (Yaleriana offiicnalis) i „samiwle" (Sisym-

brium strictissimumj.

Na kaszel pij odwar z lici i korzeni zió: „muraszcziewnyk"

(Achillea millefolium), „czybryk polowyj** (Thymus moutanus) i ^su.

niecznyk" (Fragaria vesca) tudzie „syziwnyk" (Malva rotunditolia)5

„muraszcziewnyk'* pij te na choroby nerkowe i pchyrzowe.
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Na czerwonk gotuj „czerwoni hryby" (Agaricus), lub mocz
w wódce i pij „iwanowi afyny" (Yaccinium Myrtillus) tj . borówki

zbierane na w. Iwana.

Na odpdzenie nimfy od siebie — twierdz bowiem, e nimfa

(„lisna") uchwyci si moe kadego, który zatskni za sw narze-

czon — pij herbat z „biderewa" (Artemisia Abrotonum), tudzie

tuk wicony „uk czesnyk" i tym si nacieraj. Na w. Jura

ucinaj miji gow, wkadaj w ni zbek czosnku i zasadzaj

nastpnie na grzdce. Gówka, odyga i kwiat po zejciu tego
czosnka maj by czerwone — a zbki z gówki rozsadzaj rok

rocznie, zowic taki czosnek „uk czesnyk".

Na choroby piersiowe („zaducha") pij odwar z „omey hru-

szewej" (Viscum album) tj. jemioy rosncej na gruszy, lub z „hra-

nyci" (Cetraria islandica).

Na gorczk („skusa^) mocz w wódce korzonki „gindzury" (?),

„skusiwnyka" (Astrantia vulgaris) i „strachopudiw" (Cirsium palu-

stre) i daj j pi choremu, odwarem za z korzonków wspomnia-

nych zió myj go, a nastpnie odwar ten wylewaj w „sutycz" (tj.

miejsce, gdzie poty si schodz).

Przeciw niemocy pij odwar z rolin „pidojna" (Geum mon-

tanum) i „polowyj derewyj" (Betonica officinalis).

Na „sonci serdeczni" (sabisf serdeczna, kotra jisty ne daje)

gotuj w mleku korzonki „zgajby" (Tormentilla erecta).

Na „sonci poczerewni" (d'istajut z jidy abo napytku; hoowa
boyt, workotyt, maje rozwolninie) tuk barwinek (Vinca minor), „py-

skawec" (Succisa pratensis) i czosnek, pal sól i surowe (niebielone)

pótno, nastpnie gotuj ug z „bukowoi spuzy" (popiou bukowego)

i zmieszawszy wszystko razem, wywracaj konewk do góry dnem,

wlewaj na dno lekarstwo i pij, siedzc na progu.

Na „bil sercie" pij rosó z grzybów zwanych „hupka dy-

mna" (?) i „zemlene serce" (Tuber cibarium), ,

Na „kolki" przykadaj namaszczone wiconym miodem licie

tytoniowe (bakun abo skrutli).

Na puchlizn podkurzaj próchnem wierzbowem.

Na „sabist' ruk i nih" myj odwarem z lici lub kory brzo-

zowej a licie i kor przykadaj do rk i nóg, lub te kpi cho-

rego w odwarze z „hawiezu" (Syphytum officinale), którego licie

równie przykadaj. Kpieli z „hawiezu" uywaj wreszcie na

wywichnicie nogi lub rki.

Na biae opawy pij kobiety herbat z lici poziomkowych
;,sinyka'* (Juncus effusus) i kredy, tudzie odwar z „muraszciewnyka*

6
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(Achillea millefolium) — za na opawy czerwone odwar z odygi
lici i korzonków roliny, zwanej „spawnyk" (Fumaria rostellata).

Xa skaleczenia przykadaj licie „podoronyka" (Plantago

maior), „zworiwnyka" (Prenanthes purpurea) i „busiekora" (Senecio

Fuchsii), i „masne zile" (Sedum Telephium), tedzie „arnik" (Arnica

montana) moczony w wódce.

Przeciw poceniu si nóg, kpi takowe w odwarze „biderewa"
(Artemisia Abrotonum)

.

Na „beszeg" (wrzód na dzisach, lub na rce) przykadaj,
licie „beszienyka" (Paris quadrifolia).

Przeciw ótaczce suy odwar z zió zbieranych w dniu w.
Iwana (bulbuk, krokis, morchow), do tego naskrobuj lubny pier-

cie, miot, korale i dodaj 9 wszy — o których jednak nie mie
chory wiedzie. Zmieszawszy to razem, daj pi choremu.

W d'iweni (Yerbascum nigrum) kpi chorych, twierdz bo-

wiem, e chory po kpieli — jeeli ma umrze — umiera zaraz,

gdy za ma wyzdrowie, to te zaraz czuje sie zdrowszym. Dziewan-

na jest dwojaka: ,,D'iwena czoowicza i inocza", w pierwszej k-
pi mczyzn, w drugiej kobiety, a rónica pomidzy jedn i drug
jest ta, e pierwsza ma ciemniejsz odyg i kwiat bardziej czerwo-

ny, druga za odyg jasn i kwiat óty.
Dziewczta aby byy czerwone, myj si w odwarze z „krokisu"

(Calendula officinalis), aby miay dugie wosy, myj takowe od-

warem z roliny „kosate" zwanej (Iris pseudacorus), aby byy
czyste (wid merzy), myj si odwarem z ziela „pilskij en-* (Linaria

Yulgaris), za by miay pe pikn, myj si w zielu „czystec"

(Stachys annua).

Chopcy dziewcztom, lub odwrotnie, daj, by si kochali

„lubystok" (Levisticum officinale) lub „lubyzile" (Botrychium Lu-

naria), — za „merzyzile" (?), gdy ko niezgody chc jedni rzuci

pomidzy drugich.

Dla dzieci maj te Huculi swe leki. Gdy si dzieci narodzi,

kpi je w „Iwanowym zilu" (w zielu zbieranem na w.Iwana)
tj. : „krokisie" (Calendula officinalis), „arniku" (Arnica montana)

i „maruce" (Chrysanthemum Balsamita), — na spanie w „drimlu-

chach" (Lamium purpureum). — by byo tuste, w „tucznyku"

(Sedum carpathicum Reuss); tucznyk jest dwojaki: „chopieczyj

i d^iwoczyj'', — by prdko roso, w „materyci", aby byo zdrowe

w „zywokocie", — aby prdko chodzio, w ,.sabonohach'' (Impaticus

noli tangere), — aby byo biae, smaruj je mietank lub piank
z mleka. Dziewczynk, by bya tusta i wielka, kpi w dzie-

wannie.
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I dla krów maj rozmaite zioa, których licie lub korzonki

susz, tr na proch i daj bydu wraz ze sol. I tak, gdy krowa

daje mao mleka, daj listki i korzonki zió rostopat'" (Chelidonium

maius) i „pereeta" (Chenopodium Bonus Henricus), aby maso byo

adne, daj korzonki „jurykiw" (Lathrea Suamaria) i „malenkie"

(Monotropa Hypopitys), aby maso byo twarde, licie leszczyny, —
gdy za krowa kaszle, daj „turiji jazyki" (Scolopendrium offi-

cinarum).

Z mineralnych leków, oprócz soli kuchennej, uywaj czerwo-

nej gliny z kretowin do przykadania na puchlizn, sdz bowiem,

e glina z kretowin jest najczystsz.

Z ciaa zwierzcego ma zastosowanie miso niedwiedzie,

z którego rosó pij na kaszel, astm i wogóle choroby piersiowe.

Sado niedwiedze, jelenie i borsucze pij równie na choroby pier-

siowe, a sada jeleniego uywaj te jako rodka zewntrznego do

nacierania nóg, gdy bol, przykadania do ran u ludzi i byda.

Borsuczem i wilczem sadem namaszczaj pobitych, chorych na

krzye i reumatycznych, a w braku sada wygotowuj tuszcz

z misa. Smalcu lisiego uywaj do zalewania ran u byda.

Na ruptury jedz limaki lene i to albo wypija chory ze

skorupy ywego limaka, podobnie jak ostryg, albo posiekawszy

i usmarzywszy na male i jajach 9 limaków, dajje rano choremu,

przyczem ma zachowa przez cay dzie najcilejsz dyet, ani te
nie mie wiedzie, i jad limaki.

Huculi, którzy zajmuj si zawodowo leczeniem, maj zbiera

swe zioa na Czarnohorze. W dniu w. Iwana wychodzi tam maj
kobiety o podbródkach a do piersi sigajcych, które kopi najroz-

maitsze zioa i za kwaterk wódki, bochenek chleba i dowoln

ilo pienidzy rozdaj przybyym w tym dniu na Czarnohor

wróbitom.

VI.

Wierzenia, gusa, przesdy.

Wiara tutejszego ludu w istoty nadprzyrodzone jest siln

i niewzruszon. Gdy mu dowodzi zechcesz mylnoci jego prze-

kona, wstrznie niedowierzajco gow i z min tajemnicz wie-

rzenia swe faktami popiera zacznie. Daremny przeto twój trud

!
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Wiara jego siga czasami dalekiej przeszoci, bo czasów pogaskich
jak n. p. wiara w istnienie boginek, wid'm i czarownic, w sku-

teczno zakl, zaegnywa i tp. To szcztki, to pomniki mitologii

starosiowiaskiej

.

Lene (lisni) maj to by — zdaniem ludu — kobiety piknej

urody, w lasach yjce. Lena wyglda zupenie jak dziewcz —
wzdu krzyy tylko ma otwór, przez który wida wntrznoci,

—

nók za malutk, wosami poros. Nc one sw urod chopców
ku sobie i zmuszaj do stosunków miosnych, czasami porywaj
te dzieci ludzkie. Przebywa maj w Rebrowaczu, Jahodynie, na

Leniowcach, w ecu, Borsuczuej, pokazujc si tu i ówdzie w roz-

maitych postaciach, raz jako wiatr, to znowu w postaci piknej

dziewicy. W Rebrowaczu miaa lena strci pewnego Hucua
z mostu do Prutu, w innem znów miejscu oniemi chopa, imieniem

Teriban, który wkrótce umar.

Dawniejszemi laty*) strzelec niejaki, Jarema, polujc na jele-

nie w ecu, usysza w lesie pacz dziecicia. Zbliywszy si
i spostrzegszy koysk, uwizan pomidzy dwoma bukami, zako-

ysa dzieci widekami, jakich dawniej uywano do podpierania

strzelby przy strzelaniu (t. zw. „bylci"), bojc si dotkn rkami.
Lena nadszedszy na to, odezwa si miaa: „Szczcie masz, e
si rkoma dziecka nie dotkne, gdy byby std ju nie uszed.

a za twój dobry uczynek id i ubij sobie jelenia, którego sam

chcesz na tej a tej polance '^(?)

Przyszedszy Jerema na wskazan polan, na której dwoje

licznych dziewczt paso 20 jeleni, ubi jednego i wróci do domu.

Niektórzy twierdz, e lene maj te mów i dzieci. Mowie
pas niedwiedzie, chopcy dziki, dziewczta jelenie.

Jak wielk jest w^iara w boginki, wiadczy wicenie wita
„Rozyhry" (patrz „Lud" V, 218).

„Stratczie" jest dziecko które matka, topic lub zakopujc

w ziemi, zatracia. Gdyby w miejscu tem, w którem je zakopano,

po.stawiono chat lub stajni, ukazujc si. niepokoji ono ludzi

i szkodzi bydu. Taki upiór ma si pokazywa na nowiu w Podle-

niowie, przechodzc mostem na Prucie w rónych postaciach, jak :

konia, wou, psa, kota, koguta, pótna itp.

„Potopenyk" (topielec) jest to duch czowieka utopionego,

ukazujcy si zwykle w tem miejscu, w którem tene uton. Pluskanie

pywajcych po wodzie topielców, nieraz w noce pogodne sysze si

*) Wedle opowiadania Onufrego Sauczuka.



— 45 -

daje na gbi. U ujcia potoku Prutca do Prutu widzie miano w nocy

dziewczyn, siedzc na kadce, która przed laty przechodzc t
kadk, upada w wod i utona. Topielec, widzc zbliajcych si
ludzi, rozoywszy rce, wskoczy do wody. Woda trysna, oble-

wajc kadk, zaszumiaa i topielec skry si pod wod; znów si

ukaza i znów zaton w falach.

„Wowkun" (wilkoak) — to czowiek, przemieniajcy si

czasami w wilka — to nieczysty duch.

Opowiadaj, e w Repegowi, na granicy wgierskiej, pewien

podróny wstpi raz na noc do pobliskiej chaty, w której bya
tylko baba. "W nocy przyszedm jej, kaza sobie obmy i namaci
rany, które mia na ciele, mówic „to sej worih mene tak pokali-

czyw liworwerom, ae naj ne prosyt Boha, aby sie wpaw w moji

ruki szcze raz, bo ho zjim". Baba umywszy mu rany ciep wod,
namacia je i pooya go do óka. — „Sej gazda maw podwojenyj

duch" — mówi — i przemienia si w wilka, zwykle na nowiu,

ksiyca. Raz poszed on z on zbija siano w kopiaki. W cigu
roboty idzie w krzaki po koy do siana, tam przemienia si

w wilka, a przybiegszy do baby, gryzie na niej ca spódnic

i znowu w krzaki ucieka. Po chwili, niosc koy, wraca ju czo-

wiekiem. Baba opowiada mu o wypadku z wilkiem, lecz tene nie

zwaajc niby, nic nie odpowiada. Dopiero, gdy ojcu swemu rzecz

ca opowiedziaa, rzecze jej ojciec: „Ano popatrzno swemu mowi
w zby". I rzeczywicie — baba patrzy i znachodzi strzpki ze

swej spódnicy pomidzy zbami.

"Wiatr wirowy ma by zym duchem, porywajcym zwykle

ludzi, którzy pracuj w „bromowi wita" (patrz „Lud" V, 207).

Duch ten przesiaduje na ostrowach, które po zebraniu siana

w polu pozostawiono. Grdyby w wiatr taki rzucono noem, ma
z noa spywa krew kroplami. Kry pogoska wród ludu, i
niedawno temu w ecu (4 kim. od Tatarowa) przechodzio przez

most na Prucie dwoje ludzi, których taki duch — wiatr porwa
usiowa. Wzniós ich nieco ponad most, gdy w tem pojawiwszy

si inny przechodzie uchwyci ich za nogi i nie da unie w gór.

W innem znów miejscu mia wiatr taki porwa dwu ludzi i nie
na odlego 1 km.

Twierdz te, i s ludzie tacy, którzy w wiatr si przemie-

niaj. Przytocz na poparcie tego wierzenia opowiadanie jednego

z tutejszych Hucuów.
Pewien czowiek rozrzuca raz siano na pokosie, któremu

wiatr, dmc silnie, tak dokuczy, i wyj nó z zapasa i rzuci
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nim do wiatru. Nó przepad bez ladu. Dopiero gdy w trzy lata

wybra si ów kosiarz za chlebem w drog, wstpi do pewnego
„gazdy" na nocleg. Tu pod pókami spostrzeg swój nó i zagadn
gospodarza, skd ten przychodzi do niego? Na to gospodarz mia
odpowiedzie: „Czy pamitasz, bracie, jak rozrzucajc siano, rzucie
nim do mnie i skaleczye mi rk?'' a pokazawszy mu blizn
rzek, i na rozkaz Boga, musi i wia po wiecie.

„Misiecznyk" jest to czowiek, przemieniajcy si co mie-

sica
;

przez jeden miesic jest kobiet — przez drugi znowu m-
czyzn.

„U pyr" (upiór) ma by duchem zmarego czarownika lub

wid'my, który niepokoi ludzi i sprowadza burze. Inni zw czarow-

ników, czarownice i wid"m3^ te upiorami i twierdz, e gdy taki

umrze, a duch jego straszy ludzi lub powoduje klski elementarne,

ksidz musi zaklina go na grobie. Jeeli ludzie wiedz, e ten

Inb ów za ycia by czarownikiem, gdy umrze, prosz ksidza, by
chowajc ciao zarazem zakl ducha. Wie gminna niesie, i przed

20 laty istnie mia zwyczaj, e zmarego czarownika lub wid'm
odkopywano, ucinano mu gow, kadziono u nóg i zakopywano

napowrót. Czarownik, który za ycia da si zakl, traci moc

czarowania, lecz wiedzia o tych zawsze, którzy byli czarownikami

lub wid'mami. On to zwykle odkopywa i ucina upiorom gowy.
Po zaklciu ducha, lub uciciu trupowi gowy, miay burze ustawa.

Podobny wypadek, wedle krcej wieci, mia zdarzy si
przed laty 20 w Mikuliczynie. y tam najwikszy czarownik na

wiecie, imieniem Iwan Sawczuk, któremu, jak sam mawia, dwu
tylko byo równych, a midzy tymi take ksidz jeden. Mia on

opowiada, e gdyby po mierci ksidz go nie zakl, spowodowaby
tak ulew, e wiat by cay zalaa. Umar w tym czasie inny

czarownik, nazwiskiem Hundziek, take Caryniuk zwany, a wichry

i burze szalejce po tego mierci strasznie byy ludziom ju do-

kuczyy. Ówczesny wójt, niejaki Zieleski, który wierzy mia
w czary Sawczuka, posa po niego, i prosi, by poradzi co na to,

a Sawczuk przyobieca, e burza nazajutrz ucichnie. Odkopa noc
upiora a widzc, e tene ley w trumnie wsparty na ramieniu

i pali fajk, przemówi do niego jakie tajemnicze sowa, i gdy

po tych Caryniuk zamar powtórnie, uci mu gow i pooy
w nogach, zagrzebujc ciao napowrót. ona Caryniuka, do którejm po pogrzebie co nocy przychodzi, widzc, i ju nie przj/chodzi,

przeczua, e co si z nim sta musiao, i wniosa prob do sdu
o wydelegowanie komisyi. Zawiadomienie o odby si majcych.
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ogldzinach zwok przysano do urzdu gminnego, a Zieleski, przy-

woawszy Sawczuka, ostrzeg go o tern. Sawczuk mia odkopa

w nocy trupa, wbi kó drewniany w tuów, na to zatkn gow
i zeszywszy skór zawiza chustk na szyi. Komisya, nic nie za-

uwaywszy przy ogldzinach, powrócia, a Sawczuk nastpnej nocy

odjwszy Caryniukowi gow, znów w nogach pooy i ziemi

grób iiakry.

Midzy czarownicami i wid'mami nie mona te dopatrzy

rónicy waciwej. Jedni twierdz, e czarownikami i czarownicami

s ci, którzy umiej sprowadza sabo lub nieszczcie, zaegny-

wa je, wróy, wogóle dziaaj dodatnio lub ujemnie tylko

na ludzi, podczas gdy wid'my, wedle ich pojcia, maj odbiera

mleko, szkodzi bydu, i czary ich tylko byda dotycz. Inni za
twierdz, e upiór, czarownik, wid'ma i czarownica jest zupenie

jedno i to samo, tylko tego tak, owego znów inaczej ludzie nazy-

waj. Wedle pojcia ludu, kada z tych istot ma mie dwa serca,

pochodzenie za ich tómacz tem. e gdy matka miaa siedm sy-

nów lub siedm córek, jedn po drugiej, to siódmy lub siódma rodzi

si upiorem lub wid'm (czarownikiem lub czarownic). Take ci

maj by czarownikami, którzy ycie swe zawdziczaj mioci
maeskiej podczas wit wielkanocnych, Zielonych witek i Bo-

ego Narodzenia.

Huculi twierdz, e wid'ma, wbiwszy nó w tarlic, potrafi

mleka z niego udoi, a czarownik, wyszedszy na poonin, gdy si
chce napi, wykopie jamk w ziemi, wbije w ni nó, spojrzy na

owce, na ssiedniej pasce si pooninie, i gdy owce dojne, na-

pynie mleka, gdy za jaowe, krwi jamka si napeni. Jeden

z tutejszych Hucuów*) opowiada mi, i bdc raz na pooninie,

widzia na wasne oczy, jak pewien czarownik z Jasienia (Koros-

mezo) spostrzegszy owce na drugiej pooninie, wbi nó w smerek,

a z noa mleko ciec miao do kapelusza. Byy to owce dojne. Pó-
niej spostrzeg inn trzod, wbi znowu nó w smerek, lecz tym
razem krew ciec pocza — gdy owce te byy jaowe. Innym
razem, bdc na mszy w. w Korosmezo, widzia on, jak pewien

za ycia zaklty czarownik wbi nó w cian u drzwi wchodowych
do cerkwi, i gdy po naboestwie wszyscy ludzie wychodzili, wid'my

nie mogy trafi do drzwi, tylko krciy si po cerkwi ; wyszy
dopiero, gdy czarownik nó wyj.

*) Jura Dziemiuk.
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Premiwnyci (przemównice) s to- kobiety lub mczyni,
którzy zaklinaj czary, zaegnuj choroby, wró, zamawiaj itp.

Gdy krowa np. daje mleko z krwi, zaegnuj w ten sposób, i
wyprowadzaj j ze stajni w miejsce takie, w którem niema podogi,

a gdzie pierwszy raz stanie, tam pod racicami wykopuj jamki

i nakrywaj je wybran darni tak, i dar traw do jamki, zie-

mia za na wierzch przychodzi. Nastpnie szukaj na rzece ,,piaw-

nyku'' t. j. gazi naniesionych przez wod, a wziwszy z 9-u ta-

kich kup po 9 prtów, czerpi naczyniem 9 razy po 9 wod, wle-

wajc „na widliw" t. j. przez rk do konewki. W chacie rozniecaj

ywy ogie, wrzucaj przyniesione prty, tudzie stary sierp, le-

miesz i star kos. Wrzuciwszy do dojnicy ig i krzemie, wka-
daj rozpalone narzdzie rolnicze i na to dopiero doj krow. Udo-

jone mleko wylewaj w sutycz*). Pozostay ogie wygrzebuj do

reszty wraz z popioem z pieca do nabranej w konewk wody, myj
ni krow i pi jej daj takowej. Nastpnie doj krow drugi raz na

tern samem miejscu, co poprzednio, a tam, gdzie staa dojnica, wykopuj
jamk, wylewaj udojone mleko i nakrywajc wywrócon darni,,

odmawiaj odpowiednie zaklcia. Za zamawianie takie pac wróbi-

towi lub przemównicy od 2 do 10 z.

Przytocz tu kilka zakl, które mi si zebra udao.

Prymowa wid beszygi**).

„Z wysokoi hory zijsza czorna chmara. Z za toji chmary idut

dewiat' diwoczok spiwajuczy, hulajuezy, czerwonekymy jaboczkamy

ihrajuczy sia, zeene wyno popywajuczy. Spustyy sia z wynych

nebesiw na seredni z serednych na nyni, z nynych na seru wiatu

zemeku. Striczieje ich preczysta Diwa. Boaja Maty. A kudy wy
idete dewiat' diwoczok spiwajuczy, hulajuezy? Idemo do naszoho

sea, do zootoji cerkwy, swiczky payty, swiczky hasyty, pawu-

tynu obmitaty, w cerkwy -zamitaty. Idit wy dewiet' diwoczok do

moho irszcznoho, poroenoho raba booho (imi chorego) Mykiety,

wozmit sobi dewiet' diwoczok bou, uru, beszygu ; czy ona je ho-

uba, czerwona, bia, zeena ; czy win distaw z roboty, czy win

distaw z najidku, czy win distaw z napytku, czy z ury, czy

z bou, czy z studeny, czy z wody. Pryjszy toty dewiet diwoczok^

*) Miejsce w którem trzy poty si schodz.

**) Beszyga = wrzód na dzisach podczas bólu zbów, take wrzód na rce.
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pyamy wyrizujut, toporamy witesujut, sokieramy wirubujut, noiemy
wistruhujut, wylmy wykiedajut, kosamy wikoszujut, hrablemy

wihrebajut, serpamy wyynajut, cipamy wibywajut, ryskalemy wy-

kopujut, sapamy wisapajut, noyciemy wystryhujut, yhamy wy-

szywajut, wsiow sarsamow wybyrajut, watramy wypalujut, horszkamy

wiwariujut, yszkamy wyjidajnt. — Ukrutysie, utyehomyrysie,

uspokijsie, uhJahijsie, ne wiey, ne boy, szczezaj, propadaj, irszcze-

nomu, poroenomu Mykieti pokij daj. Chu, tfu, chn, tfu, chu, tfu.

Naj Bich dat' na wik, na lik, skaczy zdorow.

"

II.

Prymowa wid bilma.

„Bilmo, bilmo ! ja tebe zakynaju, na dewietu horu wykykaju,

z dewietoi hory na omirko, z omirko na semirko, z semirko na

szestirko, z szestirko na pietirko, z pietirko na czetwirko, z czet-

wirko na tretirko, z tretirko na dwoje, z dwóch na odno, z odnoho

na nic. Chu, tfu, chu, tfu, chu, tfu. Naj Bih dat' ua wik, na lik,

skaczy zdorow."

III.

Prymowa na hostec (gociec).

„Iszow czoowik iz za hotiowatoi hory. Histiowate na nim

woosie, czoo, oczy, nis, ucha, huby, zuby, jazyk, boroda, ruky,

noha, kist, soroczka. Histiowatyj uwes pryjszow czoowik ses do

irszczenoho poroenoho raba booho Iwana (imi chorego). Zaky-
naju, zamowlaju, widsyaju za histiowatu horu, za czerwone mor,
de byky nedorykajut, psy nedohawkujut, kohuty nedopiwajut,

chopci perwaky nedowiwkujut, tam tebe widsyaju, zamowaju,

zakynaju. Wybyraju z oczej, z pid oczej, nosa, pid nosa, zubiw,

pid zubiw, szyi, z pid szyi, hrudej, z pid hrudej, z ruk, pid ruk,

szkiry, pid szkiry, kolin, pid kolin, nih, pid nih, palciw, pid pal-

ciw, nihtiw, pid nihtiw. Ne wjey, ne boy, ne skipaj, biu kist'

ce upaj, czerwonu krów ne rozywaj, uspokij sie, uhahij sie, aby
ne maw mocy, jak zaj chwosta, a hysta oczyj. Zezezaj, propadaj,

jak dym z chatiw, a rosa wid socia. Chu, tfu, chu, tfu, chu, tfu.

Naj Bih dast' na lik, na wik, skaczit zdorowi."

Podczas przemowy wywija noem wokoo chorego.
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IV.

Prymowa do korow.

Obsypuje makiem trzy razy krow wkoo mówic: „Jak ne
maje mocy pryetity kohut czerwonyj iz za czerwonoho moria ses

mak wizbyraty. widziubaty, tak ne majut mocy ychodinyci, czie-

rodinyci wid moich korowok, wietuszok widobraty mnohe mooko,
toustu smytanu, owte maso."

O innych przemowach i wróbach wspomniaem przy opisie

zwyczajów dorocznych w kalendarzyku. Huculi wierz silnie w sku-

teczno zakl. Jeden z mieszkaców opowiada mi, i pamita
doskonale nastpujce zdarzenie w domu swego ojca, kiedy by
jeszcze maym chopakiem.

Ojciec jego mia wiele byda, które dawao wprawdzie dosy
mleka, lecz mietany kropli zebra nie byo mona. Mieszka wów-
czas w Jabonicy pewien Moskal, starzec 115 letni, który po wojnie

francusko-rosyjskiej tu osiad i zna róne przeciw czarom rodki.

Uda si wic do niego ojciec owego Hucua i przywiód do siebie,

proszc, by mu co pomóg. Ten kaza rozpali w piecu, przynie
w dojnic wody, a biorc wgle z pieca, wrzuca do dojnicy. Wod
t kaza przez rzeszoto bydo pokropi, z reszt za pój matce

na rozdroe, wykopa porodku kwadratow jamk, wyla w ni
wod z dojnicy i jamk nakry wykrojon ziemi, ale tak, by

czci wierzchni na dó j pooono, a wtedy przyjdzie do niej ta,

która jej odebraa mietan.

W rzeczy samej tak si stao. Kiedy matka wylaa wod
i nakrya darni, przysza do niej jej ssiadka i zapytawszy, co to

takiego czyni, prosia, by daa pokój. Matka jednak odpowiedziaa,

e co to jej szkodzi moe, e robi tak, aby jej byo dobrze,

a która si do czarów poczuwa, musi za to odpokutowa.

Gdy matka wrócia, zapyta j Moskal, czy si spodziewaa,

aby jej ssiadka odebraa mietan, i czy chce, aby jej bydo wy-

gino, czy aby jej oczy wylazy, (czy aby nic masa ne maa,

czy aby jeji lizo oczyma). Matka jednak odrzeka, e chciaaby

tylko mie mietan. Moskal wzi tedy topk soli, odmówi nad

ni niezrozumiae jakie sowa i kaza przez trzy lata po szczypcie

dawa do soli dla byda.

Przez trzy lata dawao bydo takie mleko, i mietany tak

gstej, jak maso, wicej byo, ni mleka samego. Gdy si naczynie

z mlekiem przechylio, oddzielia si sama mietana od mleka.

W istnienie szatanów na ziemi te wierz (zob. kalendarzyk

18/1 i 13/7). W fantazyi ludu zwykle czart z zakopanymi skarbami
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w jednej wystpuje roli. Oto co wie gminna niesie: „Na Ylkiwskim
koo Leniowa Wielkiego stoi chata pusta. Mieszka w niej dawniej,
gospodarz Hry Mychajyszyn, którego dyabe stamtd wypdzi
Pozwoli mu zabra cay swój dobytek, tylko stare arna pozosta-

wi kaza, na których me w niedziele i wita.
Opodal chaty pod bukiem, co ma trzy wierzchoki, siedzi

dyablica na dwu miedzianych kotach pienidzy, acuchem ze sob
zwizanych. Pas tam dawno bydo pasterz Jakiw ysyj, który
przez lat kilka próbowa przemieszkiwa w tej chacie. Co nocy przy-

chodziy dyaby, wyrzucay mu ogie z pieca, przewracay stó,

wistay, krzyczay, wypuszczay bydo z koszary i goniy po la-

sach, a stara dyablica przychodzia noc, do niego, obiecujc, e mu
da dwa koty pienidzy, gdy z ni lub wemie. Chopiec nie chcia
i uciek w kocu stamtd.

Dusza — zdaniem ludu wiejskiego — bdzi przez lat 7 tam,

gdzie czowiek y i grzeszy. Po siedmiu latach dopiero sdzi j
Bóg, czy ma pój do nieba, czy te do pieka.

O ciaach niebieskich sabe maj pojcie — wiedz bowiem
tylko, e Bóg to wszystko stworzy, a o stworzeniu wiata tak

opowiadaj

:

Bóg z szatanem wznieli si byli raz z morza w niebiosa.

Wtedy Pan Bóg napowrót posa dyaba w morze, by biorc na

Jego imi, przyniós gar namuu.
Dyabe jednak, mówic „na imi moje", niczego nie dosta,

i z prónemi rkoma powróci. Posa go Pan Bóg powtórnie do

morza, mówic, bierz na imi moje, nie na swoje, a wtedy przy-

niesiesz. Ale dyabe znowu, jak poprzednio, chcia wzi na swe

imi i znowu z niczem powróci. Dopiero za trzecim razem, przyszed-

szy na dno morza, rzek „ta naj bud na Jeho imi", a wziwszy
odrobin namuu, wróci w niebiosa. Wtedy Pan Bóg plun w gar,
i ulepiwszy placek z tego namuu, pooy si na nim i zasn.
Dyabe jednak chcia Go z placka w morze strci i tacza plackiem

w róne strony. Placek si rozszerza, a wreszcie powstaa ziemia.

Z przesdów opisaem cz w kalendarzyku pod dniem, któ-

rego dotycz, a tu wymieni ich par. Nie ma ich wprawdzie wiele.

Kiedy rybacy zazdroszcz sobie poowu ryb, bior przejechan

na drodze ab, susz, tr nastpnie na proszek i posypuj nim

sie lub wdk tego, który ma wiksze szczcie; odtd ów nie

wicej nie zowi.

Myliwi twierdz, e gdyby kto mierzc dugo strzelby pi-

dzi, w ostatniej pidzi, zamiast palca wielkiego i redniego, uy
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wielkiego i maego, albo gdyby kto na muszce u strzelby zabi

wesz, z strzelby takiej trafi ju nie mona. Ktoby na „Czestnoho

Chresta" zastrzeli mij a z strzelby tej jeden rót dosta si zwie-

rzynie, zwierzyna pa musi.

Równ si ma strzelba, w której ou zadubano do mii,

ywcem zapanej, a po wyjciu da na wolno puszczonej.

Jeeli jele ryczy na „Hawosik", to wiosna przypadnie o po-

rze waciwej, gdy wczeniej lub póniej, to wiosna wczeniejsz

lub póniejsz bdzie.

Grdy rzeka lub strumyk wezbrany utworzy odnog o gbo-
kim korycie i brzegach przepacistych, mówi, e byy tam, przez

opryszków dawnymi czasy zakopane pienidze
;
„a jak my cisarewy^

tak woda moriu opaczuje sia", zabiera pienidze i unosi w morze.

Twierdz, i pienidze pon. Jeeli pon od pónocy

do rana, wtedy s czyste i mona je kopa, jeeli za od wieczora

do pónocy, to zy duch siedzi na nich, a gdyby kto chcia je od-

kopa, zgin musi.

Przy zakadaniu podwalin pod nowy budynek wycinaj na

czterech rogach w podwalinach krzye, rozrbuj szóstk na cztery

czci, wkadajc kad w krzy wycity, a woywszy te troch

weny, pszenicy i nalawszy wiconej wody, nakrywaj trzaskami

wyjtemi poprzednio z wycitego krzya. Czyni to na to, aeby
zy duch nie mia przystpu. Przy wyrbywaniu krzya, ciela za-

cinajc pierwszy raz siekier, moe co zakl. Jeeli pomyli w tej

chwili o czem, to to nigdy nie bdzie si chowao. Tak n. p. gdy

pomyli kota, bd giny koty, gdy kur, wygin kury, — kiedy

pomyli czowieka, wymiera bd tam ludzie.

Komu w drodze przejdzie baba z prónemi konewkami, temu

interes si nie powiedzie.

Gdy kto umiera, a auj go, ten prdko nie skona, lecz m-
czy si bdzie.

Tak samo kiedy rn kur (drób), a kto auje, to po za-

rniciu kura y jeszcze bdzie.

Gdy kosiarze kosz, a kosa poczarnieje od soków trawy (kosa

sie zachmaryt), mówi, e bdzie sota ; kiedy kosa si byszczy,

bdzie pogoda.

Gdy dym si ciele po ziemi, wró sot, a gdy mga opada

na dó, pogod.

Kiedy w zarnitym wieprzu ledziona grubsz jest na przedzie

t. j. od gowy, zima ostrzejsz bdzie z pocztku, gdy grubsz jest

w tyle, to przy kocu zima bdzie ostr.
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W miejscu, w którem byy grzdki i bruzdy jeszcze s widoczne,

Jub którdy prowadzia dawniej droga, Hucu chaty nie postawi.

Jest to bowiem miejsce nie czyste.

Jeeli drzewo ma wilka (narol), nie uyje go Hucu do bu-

dowli, gdy potem w chacie co cigle trzaska. Gdyby za takiego

drzewa uyto przypadkiem na cian, wywierca w tej naroli wid-
rem dziur, lub zabija gwod, który znajdzie w zgubionej pod-

kowie koskiej.

Rozpi w ogniu znalezion przypadkiem podkow kosk
i wypiec ni znak psu na czole, to pies taki nigdy si nie wcieknie.

Spotkanie si z ksidzem w drodze, przynosi nieszczcie;

dobrze jest rzuci za nim kamieniem, niegiem, lub ziemi trzy razy.

Przy sprzeday byda sprzedajcy, wziwszy zapat, wyjmuje

ze swych pienidzy par centów i pooywszy na rkaw, rzuca na

ziemi. Gdy pienidz padnie orem do góry, to szczliwa jest rka
sprzedajcego, gdy odwrotn stron, to nieszczliwa. Pienidze te

bierze potem kupujcy i daje „na Boe do cerkwy".

Nietoperz jest towarzyszem dyaba. Gdyby na „Jura" na pót-

nie surowem (niebielonem) uci kto nietoperzowi srebrnym pier-

cieniem gow i zawinwszy j w to pótno, pooy pod próg, to b-
dzie mia dobre interesa

;
gdyby za pooy do skrzyni, w której le

pienidze, to przybywa bdzie pienidzy nie wiedzie skd. Nietoperz

powstaje z myszy, która na Wielkanoc zje co wiconego.

Zapawszy nietoperza, kupi nowy garnek, nie taigujc si

o niego, a wywierciwszy w nim 9 dziurek, osadzi nietoperza i za-

wiza surowem pótnem ; rozebrawszy si nastpnie do naga, zanie
za dziesity pot i woy w mrówcze gniazdo za miedz, a potem

ucieka prdko, by nie posysze pisku nietoperza, gdy monaby
oguchn. Po 9 dobach przyniósszy chleb i sól, woy je w mrów-

cze gniazdo, dzikujc im za robot (to ma znaczy : za ogryzienie

koci) i wyj garnek, w którym pomidzy kostkami znajd si

grabie i wideka kociane. Gdyby kto, chcc sprzeda bydl, dot-

kn si go temi grabelkami, a mówic: id za tak a tak cen,

widekami nastpnie odepchn, musi za nie kwot, jak wypowie-

dzia, otrzyma.

Tak samo mona zdoby sobie kochank, temi grabiami jej

dotykajc.

Gdy wiatr kogo podwieje, uleczy si, gdy pochwyci licie

lub traw, które wiatr wirowy wznosi w gór, i tem si
podkurza.

e
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VTI.

Legendy, podania, klechdy i banie.

Kiedy Bóg z w. Piotrem chodzili po ziemi, przyszli do pewnej

baby, która chleb pieka. Widzc to w. Piotr, prosi, by im przy-

najmniej daa wyszkrobek. Baba tem rozgniewana, woya chleb do

pieca, a uderzywszy w. Piotra opat w czoo, za drzwi wytrcia.

Szli dalej... W drodze w. Piotr rzecze : Boe popatrz no mi

si na czoo. Bóg patrzy i widzi ran na czole, a w niej robaki.

Wyj tedy nó z kieszeni, powybiera je i da w. Piotrowi, bj''

woy je w dziupo. Piotr uczyni, jak Bóg rozkaza i poszli dalej...

Po roku wracali napowrót t sam drog. W miejscu, gdzie

to si dziao, zatrzyma si Pan Bóg mówic : Piotrze popatrz no

w to dziupo, co si tam znajduje, a w. Piotr do wntrza zajrzaw-

szy, widzi, e pszczoy narobiy tyle wosku i miodu o woni tak

miej, e a si odchodzi nie chce od dziupa. Wtedy Bóg rzek :

,wydysz Petre, tak sie mao staty; pochodyt pczoa z Booho czoa".

2.

Chodzi raz Pan Bóg z w. Piotrem po ebrach. Wstpili te

do pewnej wdowy, proszc, by chleba im daa, ale biedaczka majc
dzieci kilkoro, sama prawie gina ju z godu. Bóg tedy mówi :

rozó ogie i upiecz nam jedno swe dzieci. Wdowa posuszna

nakada ogie, rzucia dzieci i piec zatkaa. Po chwili rzecze Bóg

znowu : spójrz do pieca, gdy dzieci ju si zapewne upieko.

Biedna matka otworzywszy piec, widzi, jak dzieci jej siedzi

umiechnite, przerónem pieczywem i pieuidzmi si bawic. Wy-
ja je tedy z pieca, nakarmia „Boych starców" pieczywem,

a spojrzawszy na dzieci, z zdziwieniem znajduje je pikniejszera,

jak byo przedtem.

3.

Raz idc Pan Bóg z w. Piotrem, spostrzegli pod grusz,

w cieniu lecego parobka. Prosi go tedy Pan Bóg, by ich skie-
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rowa na drog, a ten nog do góry podniósszy, rzecze : a o ! tdy
droga.

Poszli dalej... Na polu widz, e dziewcz jakie nie zboe,

zbliaj si wic i prosz, by im drog wskazaa. Rzucia sierp

dziewka i a do wsi ich przywioda. ;;,^j

Wtedy rzek Piotr : Boe ! daj temu dziewczciu za jej dobróc

mia dobrego, a Pan Bóg na to : ten bdzie jej mem, którego

pcd gruszk widzielimy picego.
— Szkoda jej dawa za tego leniucha, nierob. --;

— Nie Piotrze — odpowiada Pan Bóg — nie szkoday Bo on

zginby z godu, a ona pracowita, bdzie go karmi i utrzy-

mywa.

4.

Podanie ludowe niesie, e przed laty stu, a moe i wicej

pas pewien chopiec owce na pooninie. Las dziewiczy poonin
okalajcy mieci w sobie wiele ska, pod któremi przebywa diabe.

Podczas burzy i grzmotów wybiega diabe na poonin i drwi
z byskawic, a gdy kula grzmotu dosign go miaa, zmyka
i kry si znowu pod ska. O pasterzu, który przypatrywa si

zdaa igraszkom jego z grzmotami, diabe wcale nie wiedzia.

By by bezpiecznym od zwierza drapienego, uzbrojony by
chopak w strzelb. Raz, gdy biy grzmoty i diabe wybieg z pod

ska, by si znowu im przedrzenia, chopak zastanawiajc si

nad tern, jak moe diabe drwi z Boga, chwyci strzelb, wymie-

rzy i diaba trupem pooy.
Wtedy to zstpi z nieba anio i zagadn go, jakiejby chcia

za czyn speniony nagrody od Boga. — By tak silnyra i mdrym,
aby nikt w wiecie mnie nie pokona — odrzek na to chopiec.

Anio wzniós si w niebiosa i opowiedzia Bogu danie
chopca. Wtedy Pan Bóg oznajmi mu kaza, e wyrosn trzy zote

wosy na jego gowie i tak dugo bdzie mdrym i silnym, dopóki

— zwierzywszy si przed kim — nie straci tych wosów, nadajc

mu zarazem imi „Dobosz".

Gdy te trzy zote wosy zabysy na gowie pasterza, wiedzia

ju o swej przyszoci, a midzy tem, e tylko zgin mógby,
gdyby mu ulano kul srebrn, odprawiono nad ni w cerkwi, „na

prystoli 12 subiw soborowych" i po zerwaniu zotych wosów t
kul do niego strzelono. Wszystkie inne kule, któremi strzelano,

nie dochodziy go, bo chwyta je rk w powietrzu.
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Wojujc Dobosz po wiecie, przyszed w te strony i znalaz

sobie „lubask", on "Wasyla Dzwinki w Kosmaczu, a kocha j
tak silnie, i przyzna si raz przed ni, jak mierci zgin
tylko mógby.

Razu pewnego gdy podpity przyszed do niej, leg na tapczan

i zasn snem twardym. Wtedy to kochanka zerwaa mu zote

wosy z gowy, przez co Dobosz po obudzeniu si straci sw mdro
i nie spostrzeg nawet, e wosów mu brakuje.

Kochanka Dobosza opowiedziaa swemu mowi, jakiego uy
sposobu, by pozby si zbójcy, a m jej da ula kul srebrn

i odprawi nad ni 12 mszy witych.

Z Kosmacza wybra si Dobosz z 24 swymi towarzyszami na

Chyki. W Chykach by wówczas pewien gospodarz, imieniem

Fura, tak majtny, i nie wiedzia nawet, ile ma koni w swem

stadzie. Poonina „Kostrycza", leca pod Czarnohor, bya jego

wasnoci i na ni wanie wybra si teraz, by zabra bryndz

i mleko do domu.

Pod nieobecno Fury, wstpi Dobosz do jego domu, a nie

zastawszy go, wyruszy dalej ze swoj zgraj.

Grdy Fura powróci z Kostryczy, oznajmiono mu, e by tu

Dobosz, lecz tene odrzek z zupenym spokojem i obojtnoci, e
go si wcale nie obawia. By przecie zamonym i sub
mia liczn.

Dobosz dowiedziawszy si o tem, przychodzi znowu do Chyek,

nie zastaje jednak Fury, bo tene z 50-ciu komi wybra si po-

nownie na sw poonin celem przywozu bryndzy i mleka.

Tego opryszkowi byo ju za wiele. Pdzi pod Czarnohor,

lecz i tu dowiaduje si od pasterzy, e przed godzin Fura z ba-

gaem poonin opuci i bdzie teraz zapewne na drugiej pooninie,

^Ardeua" zwanej.

Rusza wic Dobosz z towarzyszami na Ardeu, a tu po-

informowany, e Fura by moe w tym czasie w Worochcie,

dalej go ciga ; w Tatarowie jednak zmienia kierunek marsza i gdy

Fura dolin Prutu przez Mikuliczyn zda ku Chykom, Dobosz

przez poonin Leniów zachodzi go od strony przeciwnej.

Po drodze wstpi Dobosz do swojej wróki w Jamnej, której

przed kad wypraw zwyk by si radzi, a wyjwszy z za pasa

gar dukatów, rzuci na stó proszc, by mu wyoya karty.

Wieszczka rzuciwszy karty, przestrzega bandyt, aeby powstrzyma

si w swych zapdach, gdy t ra mier niechybna go czeka.

Zirytowany t wrób Dobosz, poda wraz z towarzyszami ku
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Chykom do Fury. Fura, wróciwszy z Kostrzycy, spoczywa —
palc fajk, na kocach w ganku swego domu i w tej te pozycyi

zasta go Dobosz.

— Dzie dobry panie Fura ! — dzie dobry panie Dobosz !
—

brzmiay pozdrowienia obu przeciwników. — Czego jeste.4 tak pew-

nym Furo, e si odgraasz, jakoby ranie si nie ba ; czy siy

sv7ej, czy te majtku?, przyszedem ci wanie o mylnych twych

zapatrywaniach przekona — rzek Dobosz.

— Wiem, i z si twoj mierzy si nie mog, ale mam tyle

majtku, abym móg si wykupi u ciebie — odpowiedzia Fura.

— Nie dam twego majtku, gdy stokro bogatszy jestem

od ciebie; przyszedem tylko pomci si za cze moj, któr nie-

rozwanemi swemi sowy obrazie — a chwyciwszy toporek, ugo-

dzi go Dobosz pazem po czole.

Zachwia si Fura i ozwa w te sowa: Dotd byo tylko

twe panowanie, — a Dobosz sowa wróki przypomniawszy sobie

w tej chwili, rzek do swego zastpcy : zróbcie z nim sami po-

rzdek — i poszed do pewnej wdowy, do której czsto — bdc
w Chykach — zagaszcza zwyk na niadanie.

Zastpca Dobosza, mszczc si za cze swego wodza, toporem

ci gow Furze, a swym podwadnym z czterech stron obejcie

podpali rozkaza.

W domu tym tyle byo bryndzy, mleka i masa, e topic

si w ogniu, tuszcz pyn strumieniem, którego nikt przebraby
nie zdoa.

Zastpca herszta pody do wdowy, by donie wodzowi

o spenieniu jego rozkazu. Dobosz, zobaczywszy rce zbójcy, krwi
zbroczone, rzek: zepsue mi niadanie, — a aujc za swój czyn

doda: — szkoda byo wykonywa mego rozkazu. Rzuci yk
o ziemi i poszed na Kosmacz do swej „lubaski". — Ta jednak

zamkna drzwi przed nim, a m jej srebrn kul pooy kres

yciu i dalszym czynom zbrodniczym tego potwora.

5.

U stóp wspaniaej Czarnohory, synnej w tylu legendach

i baniach, kdy Prut i Czeremosz wijc si, pikn Hucuów dziel

krain, u ujcia jednego z szumnych tych górskich strumyków do

Prutu, gdzie rozsiane chatki malownicz wiosk tworzyy, yo dwu
ssiadów, których Bóg skpo potomstwem obdarzy.
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Jeden z nich Petro mia syna Iwana, drugi Audrij córk je-

dynaczk Marusi. Cieszc si niemi rodzice, zawczasu krelili plany,

e gdy Bóg im pozwoli dzieci swe wychowa, musz si one

pobra ze sob.

Ale i w dzieciach z wiekiem rosa wzajemna mio.-^e ku sobie,

— tak, e si jedno bez drugiego obej nie mogo. Latem bawiy

si razem, latay jak motyle po ce. pluskay jak rybki po wodzie,

zim tuliy si w chatce przed mrozem^ a jako i cieplej razem

im byo.

Tak bogo i mile lata im mijay, a gdy podrosy, nawet bydo
w gacti pasay razem, Marusia wstawaa raniutko, wypia mleka

i wziwszy kawaeczek chleba ze sob. wypdzaa krowy na k,
a kiedy Iwan z bydem swem nadchodzi, darzya go zawsze jak
niespodziank. Raz piknych kosyczek^) mu uzbieraa, by sw kry-

sani^j przystroi, to znowu poziomek koropk^j, drugi raz w krzaki

skoczya, by bodaj kilka czernic lub malin urwa dla swego

kniazia*).

Byo to w pikny, pogodny poranek, kiedy ^tlarusia wczeniej

wstawszy jak zwykle, wygnaa swe krowy, uzbieraa poziomek,

a niemogc si swego Iwanka doczeka, pooya si na trawie i roz-

kosznie zasna.

Soce ju byo wysoko, gdy nadszed Iwan. a ujrzawszy Ma-

rusi pic na ce, podbieg, by jej „dzie dobry" powiedzie.

Na palcach, cichutko zbliy si do niej, chcia bowiem w uciskach

marzenia swt^j luby w rzeczywisto zmieni. Lecz jakie byo jego

zdumienie i przestrach zarazem, gdy w ustach bogdanki ujrza

mij, której zaledwie ogon na zewntrz wystawa. Wycign j
byo nie sposób. Wtem spostrzeg lec na ziemi koropk z po-

ziomkami, a podniósszy, zbliy j do ust ]\Iarusi. mija zwietrzyw-

szy wo jagód, obrócia si w ustach i wystawia gow. Iwan

koropk oddali nieco, a mija ku poziomkom zblia si pocza.

Gdy do poowy z ust si wysuna, chwyci j chopak za gow
i z ca si wyrzuci w powietrze. Ale jad gada, zaszczepiony

w ustach biednego dziewczcia, skutkowa ju pocz
ilarusia obudzona, bez zmysów prawie woa pocza : Ty

mnie przestraszy, ty mnie przestraszy, — a blednc, runa na

1) kwiatków,

^) kapelusz,

3) torebka z kory wierkowej

*) narzeczony.
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ziemi. Pochwyci j Iwan na rce i nie j do domu, lecz

w strasznych mkach skonaa mu w drodze

Bolesn bya mier bogdanki dla nieszczsnego Iwana. Wy-
chodzi odtd codziennie na k, rzuca si na traw, a bijc gow
o pnie i kamienie, prosi Boga, by zabra go take. Raz tsknic
tak, usn na trawie z myl, ze moe — podobnie jak Marusi —
mija go uksi i skutkiem jadu umrze bdzie musia. Innem jed-

nake byo jego przeznaczenie. Budzi si ze snu i widzi przed sob
stojc kobiet, pikn jak adna moe na wiecie, a ta mu mówi,

e jej kochankiem odtd by musi.

Bya to nimfa, — bogini lena.

Co nocy przychodzia do niego, wzbronia mu jednak mówi
komu o ich mioci.

Zapomnia rycho Iwan o swej Marusi, lecz znacznie odtd
zmienia si pocz. Pikna, rumiana twarz jego przybraa cer
ót, oczy zapady i wyraz smtny, obkany prawie przybray.
Spostrzeg to jeden z jego rówieników i zapyta Iwanka, coby mu
dolegao, lecz ten przyczyn swej choroby, li tylko tsknocie przy-

pisywa za Marusi. Nie wierzy jednak mu kamrat, i gdy nale-

gania jego o wyznanie prawdy nie pomagay, owiadczy, e po-

wodem jego boleci niezawodnie by musi stosunek miosny z lena,

atoli zna sposób, którym zdoaby go jeszcze ocali. Podmówi tedy

Iwana, aeby pas, którym ksidz do mszy si przepasywa, kadc
si, mia przy sobie i gdy lena ku niemu si zbliy, uchwyci tym
pasem, a on mu przy tem pomocnym bdzie.

Stao si, jak umówiono. — Iwan zabrawszy pas z cerkwi,

leg na spoczynek, kamrat za jego skry si za ókiem. Gdy
okoo pónocy przybya nimfa i ku ou zblia si pocza. Iwan
pochwyci j pasem, a kamrat wyskoczywszy z kryjówki, zwiza
mu j dopomóg.

Kiedy ujt do cerkwi prowadzi miano, zerway si wichry,

a w wyciu ich pacze i proby boginek o uwolnienie ofiary sysze
si daway. Nie zwaa na to przyjaciel Iwana, lecz zawiód len
do cerkwi, a porozumiawszy si z ksidzem, kaza j ochrzci

i nastpnie lubem maeskim z Iwanem poczy.
Ucichy lamenty i burze, a Iwan szczliw powróci z ma-

onk do domu.

Powiodo ci si odnie zwycistwo nademn — rzeka lena,

wracajc z cerkwi, — ycie twe penem rozkoszy bdzie i szczcia,

czego twa dusza zapragnie, mie bdziesz, nie powa si jednak

nigdy pyta mnie, kim byam.
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Bogo mijaiy im lata, o czem tylko pomyla Iwan, znachodzi

nazajutrz w swej chacie. I byda mia dosy, i pienidzy mnogo,

chocia przy pracy nigdy go nie widziano. Pobogosawi te Pan

Bóg maestwu temu i obdarzy je synem, pikniejszym jeszcze jak

matka.

Nieraz zbieraa Iwana ch dowiedzenia si o pochodzeniu swej

ony, lecz ta, znajc myli jego, przestrogami swemi wiszce nad

gow Iwanka niebezpieczestwo odeprze umiaa.

W czwartym roku poycia. Iwan coraz to bardziej ciekawo-

ci niepokojony, zagadn maonk temi sowy: „prosz ci, powiedz

mi..." Nie daa dokoczy mu ona pytania, a chwytajc dzieci za

rce, z wybuchem gniewu i alu odrzeka, e gdy raz jeszcze zapy-

ta j si poway, wraz z dzieciciem straci j na zawsze, a sprzy-

jajce mu dotd szczcie klskom i ndzy miejsca ustpi. Nie zwa

a na to Iwan, lecz powtórnie o pochodzenie sw on zagadn.

Teraz dopiero ziciy si jej sowa. Nimfa wzniósszy si

w gór, z szumem wiatru i omotem z oczu mu znikna.

Nie wiodo si odtd biednemu Iwanowi. Bydo mu wygino,
plony wybiy grady, piorun dom i dobytek cay mu spali.

I znowu biednym zosta, biedniejszym jeszcze jak przedtem.

ya w pewnej wsi wdowa biedna, która miaa nadzwyczajnej

urody córk jedynaczk. Przychodzi do niej z tej samej wsi chopak

mody, przystojny, bogaty, podobaa mu si dziewczyna i w krotce

si w niej zakocha. Nie byo odtd dnia, w którymby nie odwiedza

swej lubej, i czy to rano, czy wieczór, czy gdzie na drodze, czy te
w domu widzie si musieli.

Byo to w grudniu, w wigili Wowedenia, kiedy spotkawszy

si z poudnia na drodze, po raz pierwszy prosio dziewcz swego

kochanka, by wieczora tego do niej nie przychodzi. Bid* u nas

gocie — mówia bogdanka — a jako adniej by byo, gdyby nikt

o naszej mioci nie mówi.

Zgodzi si „knia" na to, lecz zdjty ciekawoci, postanowi

podpatrze, jacy to gocie ucztowa bd u jego „kniahyni".

U wrót przed domem rosa wierzba stara, spróchniaa, w której

dziuple bezpiecznie skry si byo moina. Uy jej chopak do

swego celu i ukrywszy si w niej, wyczekiwa spodziewanych goci.

Mijaa godzina za godzin i dusze wyczekiwanie nudzi go ju
poczo, gdy w tem spostrzega, wprost ku drzwiom zdajcy hufiec
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piknych dziewic. "Wysza przed dom jego „lubaska" i przywitawszy

dziewczta, do chaty zaprosia.

Ciekawoci coraz bardziej zaniepokojony modzieniec, wylaz

z wierzby i ostronie podszed pod okno. Lecz jaki obraz oczu jego si

przedstawi, gdy zajrza do wntrza chaty. Dziewczta oray na

przypiecku, siay len, y, móciy i z ziarna robiy olej, a wszy-

stko to dziao si w jednej chwili. Zasiany len wschodzi zaraz i za-

raz go to, mócono i robiono olej.

Byy to widmy') a córka wdowy bya komendantk tego hufcu.

Zrobionym olejem namirowaa^) kadej dziewce czoo i rzeka

:

Teraz pojedziemy.

Widzc, i w chacie do odchodu si ju miano, odskoczy

chopak od okna i w dziuple skry si napowrót.

Wyszy zaraz dziewczta, komendantka tak samo olejem na-

macia wierzb, posiaday wszystkie widmy na niej i wzleciay w
gór, wraz z wierzb i kochankiem w dziuple.

Drogi, któr odby, nie pamita, tak by przelky podczas

swej eglugi. Ujrza si dopiero w sadzie, bogatym w najpikniejsze

owoce, a wierzba jego, jakby z ziarna tam wzrosa, staa pomidzy

liwami. To pewna, i daleko odlecie musia, kiedy owoce i mie,

ciepe powietrze letniej byy tu pory dowodem, podczas gdy w domu

niegi i mrozy byy zimy oznak.

Wylaz tedy z dziupa, nazbiera liwek w kieszenie i wróci

znowu do swej kryjówki pewny, e odlatujc, zabior go widmy
ze sob.

Przed pónoc widmy si zleciay i na sowa komendantki :

Spieszmy si, by kur nas nie zapia^), — wsiady na wierzb,

wzniosy si w gór.

T sam drog wracay i kiedy si ju rozeszy, nieszczsny

kochanek, wyrwawszy si z dziupa, bieg do domu, co si mu
starczyo.

Nazajutrz nabrawszy liwek, poszed do swej kochanki, a przy-

witawszy j, zagadn, co to za goci miaa wczoraj u siebie ? —
Dziewczta, moje rówienice — odrzeko dziewcz — zaprosiy si
do mnie.

*) Wid'ma — wedle pojcia tutejszego ludu — to kobieta majca w sobie

djaba. Wie ona wiele rzeczy których niezna zwyky czowiek i ma dwa serca,

jedno po lewej, drugie po prawej stronie. Gdy umrze, powstaj burze i bij pioruny.

*) namacia.

8) Lud twierdzi, ze wid'ma traci sw moc, gdy kogut zapieje podczas jej dziaa.
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— Ty sdzisz, e nie wiem, kto jeste i kto s twe rówienice
— rzek chopak — e nie wiem, gdzie byycie, jechaem z wami,

siedzc w dziuple wierzby, na którejcie leciay. I wyjwszy liwki,

j do nich swoj przyprasza bogdank.

Zdumiona dziewczyna w te ozwaa si sowa : Wiesz co, byy
to wid'my, jest ich 700 na wiecie, a ja najstarsz jestem midzy
niemi. Kiedy wiesz ju tyle, nie mów nikomu

; oe si ze mn,
a na niczem ci zbywa nie bdzie. Pracowa nie bdziesz, najlepsze

dla naszych odbior krów mleko, a i dobytek bdziesz mia pikny.

Nie przyj tej propozycyi chopak, lecz uprzedziwszy dziew-

czyn, co czyni zamierza, trzem ksiom zakl j kaza.

Stracia odtd moc wid'ma i staa si zwyk dziewczyn.

Przyjecha pewien dziedzic do miasta i kaza wybbni, e
który suga najby si u niego do suby, a on si na niego nigdy

gniewa nie potrzebowa, dostanie wór pienidzy — w przeciwnym

razie nos mu utnie.

U pewnej baby byo trzech synów ; dwu mdrych, a jeden

gupi. Najstarszy z nich zgosi si do suby i dziedzic go

przyj.

Wysa go pan zaraz po drzewo do lasu. a e nie wiedzia,

którdy ma jecha, doda mu psa, który miejsce, gdzie stao

drzewo, mia wzkaza, mówic : A spiesz si, by nie utraci

obiadu albo wieczerzy, gdy osobno je nigdy ci nie dam.

Pojecha... Pies wskaza mu miejsce i wróci do domu, a pa-

robek nabrawszy drzewa, przyjecha, lecz po obiedzie ju byo.

Przez pi dni on tak biedowa. Szóstego dnia przychodzi

dziedzic do stajni i pyta go, czy si na niego nie gniewa ?

— „Jaki d'id*ko by sie ne hniwaw, piet' de ne jisty" —
odpowiedzia parobek, a pan odci mu nos i napdzi ze suby.

Tak samo byo i z drugim.

Przyszed w kocu trzeci, gupi przyj t umow.
Pojecha z psem do lasu i gdy pies pokazawszy mu drzewo,

uciek do domu, on za nim, lecz jednym tylko koniem powróci.

Zasta wanie pana przy obiedzie.

— flCzy przywióz ju drzewo?" pyta go pan.

— „A chto tudy jide, kudy psy chodiet; ja jichaw tudy,

kudy pes bih. poomyw wiz, taj ki zdoch — rzecze parobek.
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"Nazajutrz rano wsta dziedzic, zjad niadanie a sudze nic

je nie dawszy, zabra go kosi w pole ze sob.

Kosili do poudnia. Parobek zgodniawszy, urwa kos i m)wi

do pana: Ja id po kos do domu. Poszed, zjadt obiad, a p »^vie-

dziawszy pani, by mowi jedzenia nie niosa, powróci.

Dziedzic ju zgodnia, kosi nie moe, a suga miejit si,

wci do roboty pana nagania.

Wrócili wreszcie do domu.

Drugiego dnia mówi pan do sugi: Id z komi i 2 tO-tu

owcami na jarmark, owce sprzedaj wszystkie, koni za nie sprzedawaj.

Poszed wic parobek do miasta, sprzeda i konie i owce, pie-

nidze schowa, siad sobie taj siedzi. Nadchodzi na to pan i pvta:

— „Ty prodaw wiwci?„

— „Prodaw het usio".

— „A koni?''

— „Prodaw" — odrzek parobek.

Dziedzic mia ju ch sug oddali, wic mówi do niego

:

— „Idy pasy 100 swy do ozera".

Suga poszed... sprzeda winie „na hurt" po 10 z. za sztuk

z warunkiem, e ogony obetnie i sobie wszystkie zabierze.

Kupcy zabrali wieprze, suga za poszed na bagno, powtyka
ogony w boto, usiad taj siedzi.

— „A de swyni ?" pyta go pan, przyszedszy.

— „Ady u booti" — rzecze parobek.

Pan si rozgniewa, a parobek rzecze:

— „Pane wy zosni?"

— „A debym ne buw zosnyj za takie" — mówi dziedzic.

"Wtedy uci mu nos suga, a zabrawszy worek pienidzy, po-

szed do domu.

mia si potem brat gupi ze starszych, rozumnych swych

braci.

By w pewnej wsi pop bardzo dobry, ale popadia za, a przy-

tem i cerkiewnymi posugiwa si lubiaa, je jednak nikomu nie

dawaa — bya skp.

Diak z paamarzem kradli, co ':,y im si udao. Zaczli

kra mleko popad'i, a ta nie majc gdz. schowa, zaniosa je do

cerkwi. Ale i tam cerkiewni je znaleli ; wypili mleko, mietan^],

pomazali wszystkie obrazy, a w. Mikoaja najbardziej.
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Gdy przysza popadia po mleko do cerkwi, zobaczywszy to,

zacza straszliwie wymyla, najbardziej za w. Mikoajowi:
— Szobys maw tych zod'ijiw zakazaty, a ty sam....,, i nawet

go... uderzya.

Widzc to diak z paamarzem, wykradli i skryli w nocy
obrazy. Przychodz do popa i mówi, e obrazy ucieky z cerkwi,

a pop da im 5 z., aby za nimi szukali.

Przepiwszy pienidze, przyszli cerkiewni, mówic, e znale
nie mogli. Da im pop znowu 10 z. a ci i te przepiwszy, powrócili

z wiadomoci, e „obrazy doty ne pryjdut, doki jimost' ne bud
dawaty statkom kodomu jisty".

Musiaa popadia przysiga przed obrazami i odtd dobr jui

bya.

VIII.

Gad ki.

1.

Spotkawszy raz bób ryb na drodze, tak do niej rzecze

:

— „Pomajbih rozplujchlibe"'). *

— »Podaj zdorow rozbyjczerewo"*) odpowie ryba, a zagnie-

wani rozeszli si.

Po roku spotkali si znowu.

— „Pomajbih paska potrawo" — mówi bób.

— « Podaj zdorow chopska pidporo" — przeprosiwszy si,,

odrzeka ryba.

Przyszed „egi" do dziewczyny na „swad'b'', a ta wyszed-
szy do sieni paka pocza.

— ,.Czó ty paczesz?" — pyta j matka.

— „Czoowik bud, a koyski ne ma'', — odpowiedziaa córka

i dalej w pacz obie.

Ojciec zapytawszy o przyczyn, te paka zacz. A swa-

towie widzc to, wszyscy ze miechu pouciekali.

*) Gdy chop je ryb z odmi, a wypluwajc oci, wypluwa i chleb,

z którym je ryb.

^) Poniewa od bobu dostaje si wzdcia.
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3.

Przysza pewna baba do chorej swej kumy. Chora rzecze

:

— „Proszcziej mie kumko", a baba nie zrozumiawszy, . tak

odpowiada

:

— „Wid szewcie idu; druhyj raz daam 6 banok, tretyj raz

Andrij pidszywaw".

— „Prostybih kumko luba za proszczenie hryhiw" — rzecze

chora.

4.

Poszo piciu chopców kraó owoce do sadu ssiada. Zapani
przez gospodarza, tak kl si poczli:

1.: Ja wihme ni (zamiast: Ja bihme ni).

2. : Abym tak szyw (zamiast : Abym tak yw).

3. : Aby pnie Hospod' pobyw (zamiast : Aby mnie Hospod'

pobyw).

4. : Abym sowi hoowu utiew (zamiast : Abym sobi hoowu
utiew)

5. : Aby w myni duszi ne buo (zamiast : aby w meni daszi

ne buo).

Gospodarz win wszystkim darowa, tylko pierwszego ukara,

gdy si lekko zakl.

5.

Szed pewien yd drog, a spotkawszy dwa wilki, zdj ka-

pelusz z gowy, zaoy na lask i krzyczy:

— „Hulu, hulu sziepkie wid payczki; was dwi, taj nas dwi,

— hulu wowk wid meni".

6.

Przyszed chop do pana (niemca), a zastawszy go w óku
chorego, zapyta:

— »Wy sabi pane?"

— ,Sabyj Petro".

10
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— ,Hospody ozmy z was duszu, ta daj wam zdorowie".

A na to pan do swej ony :

— „Babi daj tam Petru wódki za to".

7.

Pewien gospodarz umierajc, tak synowi swemu powiedzia

:

— „Synu ! aby moyw Boha za mene, taj tobi Bih dast'".

Syn po pogrzebie upiwszy si w karczmie, przyszed do domu,

stan przed obrazami i rzecze :

— „Hospody Nykoaju pryjmy mobo tata do carstwa nebes-

nobo! pryjmesz? — kae — aby tak zdorow, jakby Ty
pryjmyw".

8.

Posa m on do sklepu, aby za 7 et. kupia soli, a ta

przepiwszy pienidze z kochankiem, z niczem do domu wrócia.

Na zapytanie ma, co za tych 7 et. kupia, tak mu daje

odpowied; — »dy, naj ty wirachuju, — 7 na sil, 7 za sil, za

7 soy kupya, a 7 z kumów propya".M rozgniewany uderzy j w twarz, a ona na to

:

— „A Bob by tie pobyw, jakss mie wdaryw u hubu, szom

zabua i rachubu ; skaraj tie Boe, rachuj sam teper".

9.

Pewna córka tak rzecze do chorej swej matki

:

— ,Mamko moja luba, jak my iel za warny, szo wy sabi,

— jakjem jia w czetwer u weczer, ta a w pietnyciu rano".

10.

Za szoby mene Boh karaw ? cy ja w cerkwy ne buwaw, cy

moe korszmu koy mynaw, cy moe szo ne wkradu, jak my pryjde

op adu.

11.

Do pewnej ony przyszed jej kochanek i stan pod cian.

Ona nie mogc mu da zna, e m jej w domu, stana w oknie

i mówi:
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jjWo imi Otca, Syna,

„Nema bohakoho syna.

aSydyt bida na peczy,

„Ta deryt buk na peczy.

„Zawtra czoowik pide do myna,
„Tohdy bud woeka twoja.M syszc j mówic u okna, zapyta, co ona mówi.

— „Czerez diawolski d'ity ne mou sie bobu pomoyty''. —
odrzeka ona. —

1±

Pewna zamna kobieta miaa swego lubasa. Kiedy raz przy-

szed do niej i siad z jej mem za stoem, kochanka nagotowaa
pierogów, postawia misk przed nimi i zacza polewa omast.

Ile razy zaczerpnie yk masa, obniesie w okoo miski

i przed kochankiem wyleje, tak, e pierogi przed kochankiem byy
omaszczone, przed mem za zupenie suche.

Widzc to m, chwyci misk, obróci omaszczone pierogi do

siebie mówic

:

„Otak ja swojij inci wiey wikruczu*'.

IX.

Przysowia.

1.

Mayj prostybih, bo mayj koacz.

2.

Stoit towar koo pota,

Jaka pata taka robota.

3.

Ne troje melut, ne szczupaj.
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4.

Jakij pomajbili, takij podajzdorow.

5.

Czoho byk nawyk, tolio rycz.

6.

Jak sie Bohu moysz, tak ty Bih daje.

7.

Syn wid tata ne widrodjrwsie.

8.

Jaka jablinka, taki jaboka.

9.

Jaka mamka, taka lalka doka.

10.

Maa weczeri, mayj Otczenasz.

11.

(Gdy kto szepcze, mówi:)
^jProsyy diwkie szeptom mukie,

Aby ne czuy parobkie".

12.

(Jeli kto komu nie miy, mówi:)

„Chodyt towar po uboczy,

A bida popered oczy".

13.

(ona do ma w sprzeczce :)

,,Wilii bido z toji wody,

Lipsze z bidow, jak bez bidy".
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14.

(Gdy ojciec i syn kradn:)

„Jakij tato, takij syn,

Ponosyy maso, syr,

Do swoji kobyy
Na zaloty chodyy*.

X.

Zagadki.

1.

Mij brat, proknrat popid zemlu schodyw, stebece nosyw,

dwir zbuduwaw, 777 ludej pochowaw

:

Mak.

2.

Z za lisa, z za prelisa kasztan koni honyt:

3.

Za lisom, za prelisom zooti fasta wysiet:

Hrebi.

Zuby.

Za lisom, za prelisom owte tele rycz:

Trombeta.

6.

U rykuli sztyry kuli, a w hyholi dwi:

U korowy 4 dijki a w kobyy 2.
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6.

Sered sea riiut woa, w kodij chati po bukati, ysz w odni
ne ma:

U kodij chati je picz, ysz w cerkwy ne ma.

7.

Czornyj woyszcze kriz stinu swyszcze:

Swerde.

8.

Kiywe horbate na peczi liz:

9.

Maekie, krywekie use po szczepurdaje :

10.

Sztyry bratczyki odnu sziepku nosiet

:

11.

Koromeso.

Kosa.

Oborih.

Sztyry bratczyki u ode korcz strilejut:

Z sztyroch dijok u odnu dijnyciu mooko dojat.

12.

Szcze sie tato ne -wrodyw, a syn po witu ciodyw:

Dym taj watra.

13.

Szyowyo, motowyo popid nebesa chodyo, po nimeki ho-

woryo, po turecki zawodyo

:

astiwka.

14.

Korowa tilna, a w korowi tele tilne:

Sywka.
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15.

Biyj beej na wodu bresze:

16.

Prannyk.

U lisi roso, na komeni scho, piszo w seo, liid'my trieso:

Skrypki.

17.

Na Chomieku rubajut, na Lisnowi kajho kryczyt:

18.

Ide w lisi, ne trisne — ide w wodi, ne plusn

19.

Ni wikon, ni dweryj, powna ohata ludyj :

Hrim.

Misie.

Harbuz.

20.

Upaw snip na uwes wit, na kincy kowali kujut:

Nicz — rano kohuty pijut.

21.

Maekie, czornekie koodu ruszyt:

Bycha.

22.

Biyt mochnaczka popid wuhaczka, pytaje swystuna, cy

doma mordun

:

Mysz, kohut i kit.

23.

Sydyt kohut na werbi, pustyw kosy do zemli

:

Dzwin z postoronkamy.

24.

Dowha asie protieha sie, jakby wstaa, neba by distaa

:

Doroha.
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25.

Sydyt pan na ganku, dywyt sie na pohanku:

Pulares.

26.

Sztyry kozi na odni noi:
Snuwaka.

27.

Sztyry tyki, dwa patyki, semyj zawychajo

:

Korowa.

28.

Ide w lis, dywyt sie w seo, — ide z lisa, dywyt sie w lis :

Sokiera.

29.

Bez obrueziw, bez dna, powna boczka wyna, a szczoby jeji

naprawyty, na to majstra ne ma

:

Jajee.

30.

Szuwarowa doczka szuwarom isza, sim sot soroczok na

sobi nesia

:

Wiweie.

31.

Sydyt pan na pieeku — howoryt po nimecku

:

Horszczok.

32.

Biyt pesok, popid lisok, zaszczuryw nosok

:

33.

Diwka w komori, kiska na dwori

:

Sani.

Morcbow.
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IX.

Pieni.

1.

Czerez horu wysokuju szowkowaja nytka,

Czomu, ubko, ne prychodysz, jaka niczka wydka.

Czomu, ubko, ne prychodysz, czomu ne buwajesz?

Cy tie mamka zakazaa, cy we druhu majesz?

Meni mamka ne kazaa, druhoji ne maju,

Czerez twoji susidoki w tebe ne buwaju.

A jak idesz ta do mene, ne pytaj dorohy,

A szczoby tie ne wydiy ot moji worohy.

2.

A des bua, fajna ubko, des bua, des bua ?

Czemu sobi bili niki w czobitkie ne wbua?

Czomu.4 tohdy, fajna ubko, ta ne wychodya,

Koy mene carynamy kotiuha honya.

Mene tohdy, mij myekij, bolia hoowka,

Ja hadaa, szczo kotiuha nahaniea wowka.

3.

Boyt mene hoowoczka, ta boyt, ta boyt,

Dywieczy sie carynamy, kudy ubko chodyt.

Boyt mene hoowoczka, ne dotuyty sie,

Ne dajut my ta na ubka eh ot' podywyty sie.

4.

Skakaw baran czerez parkan

Biymy apkamy

;

Zhaduje mnie fajna ubka

Wsiekiemy hadkamy.

5.

Oj cuki, brate cuki, cuki ta potyci;

Na bidu mnie oberauy czuzi moodyci.

U
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Na bidu mnie obernuy, na hirszu obernut,

Ta we dali na wiworot szkiru perewernut.

Ne mawe ja lubkiw bilsze,

ysze wisimnafit':

Sztyry diwki, dwi ydiwki,

Moody dwanafit'.

7.

Oj mynaje neditka, mynaje, mynaje,

Ta jak ubko ne buwaje, ta ne obijmaje.

Oj mynaje nedifcka, mynaje druhyj de,

Ide ubko popry mene, ne kae dobryj de.

Ne wyd'iam swoho lubka^ ysze u wiwtorok,

A meni sie we zdaje, szczo je nedil sorok.

Ne wydiam swoho ubka ni wczera ni nyni,

Jak zawtra ne zobaczu, taj bud po meni.

Oj ubko soodeka,

Za ubku tie maju

;

Swoju chatu obmynaju,

Do tie powertaja.

Oj uczera iz weczera,

Na tretij hodyni,

Ta jichay Worochtieny

Na lipyj kobyli.

10.

Oj jak my sie ta ubyy,
Suchi duby cwyy;
Ta jak my sie zayszyy,

Taj seri powiey.

Oj jak my sie ta ubyy,
Jawir rozwywaw sie;
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Ta jak my sie zaiyszyy,

Wes myr dywuwaw sie.

11.

Oj ja pidu na tooku,

Rozjeu wooku

;

Jak uzdryte moju ubku.

Kazi tko ui wroku.

12.

Oj lubiu tie, diwczynoczko, lubiu tie,

Ta ubiu ty worobczyka, ubiu ty.

Z krya bud studenec, z hoowy peezeni,

A z pyska cia myska, taj bud weczeri.

13.

Baba doniu pestya,

A mene prosya:

egicu, synku

Ozmy u mene detynku.

Dam tobi wina,

Na try wozy sina,

Taj korowku mandystu,

Taj diwczynu dundeystu.
Taj try firy kosowyci,

Taj moskowki rukawyci,

Taj kuroczku, taj kaczeczku,

Taj diwczynu brechaczeczku.

14.

Oj ubku mij soodekij,

Imi twoje lube

;

A chto mene pociuluje,

Jak tebe ne bud?]

15.

Oj u tiji dubrowoci zacwya kayna,

Moodeka d'iwczynoczka Wasyle lubya.
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Wijszow Wasyl do korszmoki, de, dobryj de. diwko!

A wna jemu i skazaa: ubyj lubnu inka.

A jake ja d'iwczynoczko maju inku wbyty ?

lubna inka, jak astiwka, bud sie prosyty.

Oj ne suchaj. Wasyuniu, ot jeji prisboczku,

Zabyj kosu u awyciu, ta wbyj hoowoczku.

A jake ja inku ubiu, a szczo z toho bud?
Jak sie pany dowidajut, szybenyczka bud.

Oj ne bij sie, "Wasyuniu, bo z meji namowy,

aden woos ty ne wpade iz tweji hoowy.

Pryjszow ^Vasyl do domoczku, staw stook werszyty;

lnbna inka, jak astiwka, staa sie swaryty.

yszy Wasyl moodekij toj stook werszyty;

Zacziew Wasyl moodekij lubnu inku byty.

Ta wdaryw raz, ta wdaryw dwa, — zacziew hirsze byty

;

lubna inka, jak astiwka, staa sie prosyty

:

Ta ne iel my, Wasyuniu, maom z tobow ya,
Ae iel my, Wasyuniu, wirnem tie lubya.

Ne iel meni, Wasyuniu, szo ja tie lubya,

yszieje sie, Wasyuniu. maeka dytyna.

Ne dywyw sie Wasyunio na jeJi prisboczku,

Zabyw kosu u awyciu, ta wbyw hoowoczku.

Pryjszo Wasyl do korszmoki — de, dobryj de, diwko!

A wna jeho zapytaa, czo krów na podiku?

Naradyas, d'iwczynoczko, lubnu iuku wbyty
;

Narad'e mnie, diwczynoczko, jak na wity yty.

Oj ne bij sie, Wasyuniu, ne bij sie, ne bij sie

Szybenyczka zbudowana u zeenim lisi.

Ne dywy sie, Wasyuniu, na moji ubory,

Aby widtak ta» ne kazaw, szo z meji namowy.

Oj siw Wasyl koo stou, staw sie napywaty

;

Pryjszy pany watamany, taj stay kowaty.

A de twoja, Wasyuniu, ot inka lubneka,

Szo tobi sie rozpakaa dytyna maeka ?

Moja inka — pany — pisza w daeku hostynu,

Ta zabua z sobu wziaty maeku dytynu.

Oj kowaa zazueczka na daekich prutkach

;

Wedut, wedut Wasyunie w stalowych acuszkach.

Bidna moja hoowoczko ! — ba de Wasyl d'iw sie?

Jakby Wasyl w haju kosyw hajby zeeniw sie.

Jakby Wasyl w haju kosyw. ptaszkiby piway,
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Jakby Wasyl w korszmi hulaw, muzykiby bray

Oj kowaa zazueczka, kowaa, kowaa —
Ta mooda diwczynoczka pakaa, pakaa.
Bidna moja hoowoczko, szo ja narobya?

To ja taka moodeka dwi duszi zhubya.

Oj kowaa zazueczka u dubrowim lisi,

Taj ue sie akiczya Wasyewa pini

i6.

Oraw bohacz sywekymy woy,
Ta badaw win, szo ne pryjde na bidu nikoy.

Ta posijaw zabin yta, na kokil sie zwodyt,

Ta pomae bohaozuba na bidu prychodyt.

Ne raduj sie, bohaczubo, szo ty je bobatyj,

Ta jak pryde smerf iz neba, stan potynaty...

Pisaw bohacz za bidnymy, naj idut do cbaty

A do chaty lud dobri, do chaty, do chaty;

Proszcziejtie mni za robótu, bo budu wmyraty,

Proszoziejte mni za robotu, bo we teper bynu,

Ta wienit stado konyj w popowu doynu.

Ta wid chliba oboróna, z chliba perepilciw,

A w bohaczie a remenem powno sorokiwciw.

Oj kowaa zazueczka, dby ne kowaty,

Sorokiwci ne pomout, jak pryjde wmyraty.

Oj piszy bohaczewy po duszy dzwonyty —
Ne day sie postoronki taki w ruki wzity.

Oj piszy bohaczewy, ta wdaryy w dzwony,

Ae bohacz takij hrisznyj, naj Hospod' boronyt.

Ae bohacz due hrisznyj, kortyt ludej zuaty,

Ta za suhy, za sunyei, szczo prohaaiew z chaty,

Ta symbrylu witykaje, jaku taku daje. —
Ae bohacz iz bohaczkow tiaku mnku maje.

Bohaczewy iz bohaczkow na tym witi wusko,

Ta za suhy, za sunyei, szczo sie suiet pusto.

Bidnyj jeho obsapaje, druhyj sino zrobyt,

Jak ide w zymi do neho, naj Hospod' boronyt.

Ne ma czoho do bohaczie w zymi prybodyty.

Bo win bud u wikoncy kotiuhow trowyty.

Ta jak wesna nastupaje, win z tyha howory t,

Ber puszku do oboch ruk, ta wid psiw boronyt. -r

Ta posiju w horodczyku ja jaru pszenyci,
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Oj hija istekJaby, pidesz na entyciu, -^

Oj hija istekaby, ne pantruj porohy,

Ta'naj idut bidni w cbatu, buyby zdorowi.

17.

Oj popid haj zeenekij

Chodyt Dobusz moodekij.

Oj na niku nalahaje,

Topircem sie pidperaje,

I na'chopci pokykaje:

Hej, wy chopci, baj moodci

Dawajte sie prawij ruczci,

Obuwajte bili onuczieta

U toneki woliczieta,

Bo pidem na Kostnacz do Dzwinki

Do moodoji jeho inki.

Jak pryjszy haj do neji,

A wna wzia, zamkla dweri.

Pusty inko do chaty,

Bo sie budu dobawaty.

Ja tebe ne wpuskaju,

Bo sie tebe we ne boju.

Wziaw sie Dobusz dobuwaty

;

"Wasyl Dzwinka wziaw gwer aduwaty.

ysze Dobusz ramie wstawyw,

"Wasyl Dzwinka w serce spayw.

ywyj Dobusz pochybnuw sie,

Taj na chopci pokyknuw sie

:

Iwanku mij rachiwskij,*)

Womy mene po chopski,

Zanesy mnie w Czarnohoru

Pod bie kaminieczko,

Bo tam moje pidhoowieczko.

W poonynci pry turbacii

Ne wir inci, jak sobaci,

Bo inka pje, taj hulaje,

A za druhych hadku maje.

Zinka pje, taj howoryt,

Dla tebe czary ahodyt.

*) Mia to by towarzysz Dobosza z Raho na Wgrzech.
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Byjte ony, ta rubajte,

A psam merszu rozkiedajte.

Naj psy merszu paerujut, !

Naj was ony ne czarujut,

Bo u ony tylko wiry,

Jak na bystrij wodi piny.

18.

Tyk, tyku, tyku,

Pid puterow sydu.

A wita ne wydu.
Pryjszy opryszki

Zabray stryki*)

yszyy nebohu,

Beznohu, bezrohu.

Zakotyw po likfi,

Zamoczyw po nichti,

A wytiah bundzyszcze,

Jak makowe zernyszcze.

W jawori, wihari

Dmytro zwarywszy,

Tut buw, tut buw,

Zjiw porosie naczynene,

Tut buw, tut buw.

19.

Na werbowi carynoci kierwawi worota,

Kuda jdete, ysziejete ot mene syrota.

Kuda jdete, ysziejete, rada by ja znaty.

Ta my jdemo na Worochtu Moczerniaka**) draty.

Oj wiszy na Worochtu pomaeki, stycha;

Puskaj, puskaj, Moczerniaku, bez bidy, bez ycha.

Ja was chopci moodiji w chatu ne puskaj u,

Szczo wam treba, ta potribno, w wikonce wam daju.

My czerwoni ne beremo, dawaj sorokiwci,

A my chopci hordi buy, w rukach nam topirci.

Sorokiwci ne beremo, dawaj nam czerwoni,

My sie, Iwanku, ne bojemo ot tweji pohoni.

*) Owce.

**) Przodek dzisiejszych Moczerniaków z Worochtyi
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Ae ony w Moczemiaka dowho ne baryy*).

Ta jak wijszy na carynku, zori zazoryy.

Siy sobi na koodu, pipy**) popayy:
Moczerniaki, ostri lud, za nymy whaniey.

Napyy sie try bratczyki wodyci z kiernyci,

Wistriyy Moczerniaki z nowoj i rusznyci.

Ditcza ich maty znaje, jak oni striley,

Try bratczyki ridni buy, hoowku skonyy.

Siy pany watamany, mee nymy fleszka,

Szczo ubyy Tomaniukiw, taj Procie opryszka.

Siy pany poza stile, ta stay hadaty.

Ta cy Procie tut chowaty, cy do Kutiw daty.

Do Kutiw ho ne daway, póki buw tepekij,

Pochoway w Stanisawi, bo win moodekij.

Sowniczek.

Adukat — adwokat

ady, adit — o!, patrz, patrzajcie.

Bajbarak — sirak, gunia

b.nka — zoty, gulden

barszyn — wsteczka jedwabna na kapeluszu

berbenyci — dziczka

brdo — urwisko

berw5^ — kadka na rzece

besachy — sakwy

beszega — fluksya

beziwno — z pewnoci

biohrudec — pluszcz kordusek

bleszka — szóstka, 20 helerów

bohatyr — bogacz

bukata — kawaek
bundz — ser owczy

butiuk kloc

butyn — zrb

») bawili.

»*) fajki.
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Caryna, carynka — pole

chooszni — spodnie

eisarka — gociniec

czapasz — cieka
czeled', czeledyna — dziewczta lub kobiety

czimchaty — obcina gazie i drzewa.

Dast' Bih — nie ma
deszewo — tanio

dziobenke — torebka, torba

doja — sojka.

Fiyn — pochrzestnik

firas — tartak

foosyty — pomaga, skutkowa
frea — fujarka

fufea — zawierucha

furys — diabe.

Gajda — pies

geetka — wier korca

gotur — gusiec

gugle — zarzutka z sukna biaego.

Haczuga — smereka, wierk

bajtowaty kobo — goni za kim

haunka — pisanka

bid — rok body — lata, sobid — zeszego roku

boubyj — zielony

burman — topka (soli)

huzar — grubszy koniec kloca.

Jaszczyk — naczynie drewniane na maso
jo — tak jest.

Kapci, kapczury — poczochy z weny lub sukna

Kieptar — patrz piektar, kierón — przedsibiorca, kierujcy

robot

kocze (kurka) — kwoka (kura)

knia, kniabyni — narzeczony, narzeczona

koowodycznyk — kulik

korczuchy, — sanki krótkie do cignienia drzewa

korniety — budzi 12
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kor — placek z mki kukurudzianej

kosen — korzy
kosyci — kwiaty

kotiuha — pies

krysania — kapelusz

kukucy — mae bocheneczki chleba, rozdawane za dusze

zmarych w wielki czwartek

kuryszcze — ogie z ognistych trzasek.

Latkanie — piewanie pieni weselnych

egi — chopiec, kawaler

elity — ucieka

lisna — boginka lena, nimfa

linyk — koc

lubas — kochanek

lubaska — kochanka.

Maaj — mka kukurudziana

marzyna — bydo
merszie — cierwo

mir — pomór

misiecznyk — czowiek przemieniajcy si jednego miesica

w kobiet, drugiego w mczyzn
moszie — akuszerka

motalka — wóczka kolorowa

myga — kupa (stos) kloców

myr — lud

myskie — koacze rozdawane jako jamuna trzeciego dnia

po pogrzebie.

Na ozies — prdko

naczynka — mae prosi, pieczone na Wielkanoc, nadziewane

ryem, krupami itp.

nanaszko, nanaszka, — chrzestny ojciec, chrzestna matka

ne bija — nie tizeba

newistka — synowa, take bratowa

nienio — ojciec.

Ogalon — szych

oprowody — przystanki podczas konduktu pogrzebowego na

cmentarz.
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Pajka — cz
paanyci — placek

pantrowaty — strzedz

papierki — racice

paszczen}''k, paskowec — cebrzyk na wicone
perepiczka — buka pieczona na Wielkanoc

ptak — burka, kurtka

pidfatka — sczek na erdzi, uywany przy owieniu ryb na

wdk. Rybak trzyma go w lewej rce, a zowiwszy ryb na wdk
podstawia sczek, by ta, gdy si zerwie, do wody nie wpada.

piektar — kouszek bez rkawów
paj — cieka lena

podók, poduszieryk — stryszek (np. nad stajenk)

portasz — skad drzewa

posto^' — chodaki

potie — ptasz

potopenj''k — topielec --

pouzaty — depta siano przy skadaniu w kopice

prapir — korowaj ''^"

premiwnyci — kobieta zaegnujca choroby

propij — przepisek (obrzd weselny) "^H
prostybih — jamuna
proszczie — zwyczaj pogrzebowy ; ksidz zapytuje trzy razy

„proszcziejete jemu" na co lud odpowiada „proszcziejemo"

prowa — wwóz
puszka — strzelba

puwyci — guziki mosine
pua — pies.

Rawasz — kawaek drzewa, sucy do zapisywania na nim

naboru, dni roboczych itp. przez wycinanie kresek.
'-'^-'^

rewt}' — paka, rew — pacze

ripa — kartofla

ripu draty — kopa kartofle

ryzy — ornat (ryzy — oznacza te ryzy do spuszczania

drzewa w lesie).

Saraka — nieborak

sarsama — narzdzie, przybory do robót jak piy, siekiery,

ryskale itp.

skorodyty — zagrzebywa ziarno grabiami

skórom — czas, w którym si nie poci
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skoromyty sie — zjed co niedozwolonego w czasie postu.

sonieczn^k — arnika

staja — zagroda na bydo
steli ~ sufit

straczie — dzieci, któremu matka ycie odebraa

sutycz — miejsce, gdzie si schodz poty

swook — belka podtrzymujca sufit

symbryle — zapata

szkepitie — skay
sznepa — sonka

sztorhany — karakony

szuh — sg.

Teta — ciotka

tretyny — obiad dawany przez rodzin zmarego trzeciego

dnia po pogrzebie

trombeta — trombita tj. trba drewniana lub blaszana 3—4 m.

duga.

trywaty — powodzi si (jak trywajete -- jak si wam
powodzi).

Ubory — ubranie.

Wagasz — zrb w lesie

watah — waciciel lub dzierawca pooniny, starszy pasterz

watra — ogie

weremiuna — ciarna, brzemienna

weremnie — pogoda

wid'ma — kobieta majca w sobie diaba, podobna do cza-

rownicy.

wooki — sznurki weniane do przywizywania chodaków.

worynie — kute kawaki drzewa na pot

workun — wilkoak

w trunku boyt — boli w odku, we rodku
wndyty — owi ryby wdk (wiwudyw — zowi)

Zakosj-czyty sie — ustroi si w kwiaty, zamai si

zeenyj — niebieski

ziet' — zi, take szwager

zootn^k — macica

zoprojity — przepoció

zwirieta — sarny.
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owiectwo.

Notatka moja nie dotyczy przedewszystkietn chwili obecaej
;

odnosi si ona do pierwszej poowy biecego stuleoia, kiedy o-

wiectwem trudni si prawie kady Huou. kiedy ustawy nie ogra-

niczay tak dalece prawa polowania, jak to dzisiaj ma miejsce. No-

tatka moja jest zatem tylko wspomnieniem starego myliwego,

które nieraz z ust mu si wyrywa, gdy wzrok jego padnie na zar-

dzewia, kurzem okryt, w rogu komory na koku wiszc
rusznic.

Niezna on wówczas modnych lankastrówek, ani lefaszerek,

tesznerówek, drelinek ani nawet kapslówki.

Jedyn jego broni bya pojedynka, lufa raczej tylko, osa-

dzona w kawaku drzewa, niby oa, pozwizywana sznurkami lub

drutem, zaopatrzona w krzesido. Miejsce kapsli zastpywaa hubka

(czyr bukowy), któr iskra krzesidem wywoana zapalaa. rutu

i kul prawie nigdy Hucu nie kupowa; kawaek oowiu w prt

wyduony, nastpnie w wiksze lub mniejsze porbany kawaki,

odamki elaza miejsce mu ich zastpyway.
Ale te i rzadko zawodziy go strzay. Myliwy by my-

liwym z dziada pradziada, owiectwo za koniecznym prawie wa-

runkiem byo jego bytu, ale nie rozrywk dzisiejszych sports-

menów. Nie uszed mu ani niedwied, ani dzik, ani ry, ani jele-

rosochacz. Bo te i jele mia swego nieprzyjaciela w t. z. „raub-

szycu" czyli kusowniku.

Na modych strzelców i bro now z politowaniem spoziera

stary myliwy, z politowaniem tak si te wyraa, a i w pieni,

w tem zwierciedle duszy Hucua znajdziesz sarkazmy do modszego

skierowane pokolenia.

Oto piosnka, któr nuci dziad dzisiejszych myliwych

:

Koby znaa diwczynoczko jak zajec trywaje,

Czerez nicz sie napasaje, na de sie chowaje.

Oj chowaje, taj chowaje de bilsze szkepitie,

Ae strilec iz pohone wieue ho widty.

Ae zajec jak elije, naj Chrystos boronyt,

Za nym strilec u pohony „Otcze nasz" howory t

Oj howoryt, ta howoryt, wziew puszku do ruki,

Pomoy my myyj Boe j'maty wirku w ruki.

Ta wistryyw sotce w kuliw, porochu mohyu,

Ta ubyw win dwa zajaci za wsiu Bou dnynu.

Ta zoproiw uwes mundur, taj szkirini haczi,

Sabyj kosen, taj zarobok stricewy saraczi.
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Ale te strzeg ówczesny myliwy swej strzelby, jak oka
w gowie. Byby on jej za nic w wiecie nie poyczy drugiemu,
gdy móg mu by zepsu tak, i wicej z niej by nie trafi. Twier-
dzi on bowiem, e gdyby kto, mierzc dugo jego strzelby na
pidzie, w ostatniej zamiast palca duego i redniego, uy duego
i maego, lub gdyby kto wesz ubi na muszce u puszki, nie miaby
JU z me] poytku. Lecz nie potrzeba nawet mie strzelby w swych
rkach, by j zepsu. S tacy, którzy usyszawszy strza gdzie
daleko pady, potrafi zakl, a z niej ju wicej nie trafisz.

Ale i na to mieli dawniej rodki, dzi ju po czci zapomniane
i chyba jeszcze przez starej daty uywane strzelców. Kiedy po-

krytka powia dzieci (szczególnie chopca), osona, w której pód
przyszed na wiat, rozchwytywana bya przez myliwych. Zwykle
baba bdca przy poonicy (moszie) zabieraa to gniazdo, suszya
i na czci dzielc, sprzedawaa myliwym. Zepsuta strzelba tern

podkurzona odzyskiwaa pierwotne swe waciwoci, tudzie pewno
strzau. Take wiele innych znano dawnymi czasy sposobów, o któ-

rych milcz strzelcy dzisiejsi. Stary myliwy tajemnic swych
udziela chyba tylko synowi, a bezpotomny ze sob zabiera je

do grobu.

Dzi twierdz jeszcze, e gdyby kto, zapawszy mij, wyj
jej do i zaduba w ou swej strzelby, lub na „Czesnoho Chresta'

mij zastrzeli, to strzelba taka. go nie zawiedzie. Dzi jeszcze my-
liwy rzucajc wgle roznieconego w wigili Boego narodzenia y-
wego ognia trzy razy po dziewi do wody, zaklina sw strzelb,

by dobrze bia. je miso na „Czesnoho Chresta", aby zwierzyna
wychodzia na strza i naprawia puszk na „Wowedeuie", by przez

rok cay dobrze mu si wiodo. Dzi jeszcze stawiaj myliwi
strzelb za stoem podczas wieczerzy na „wiatyj weczer" kolb
do góry lub zakopuj pod progiem przed wili.

Rzadkie to jednak pamitki przeszoci. Ze star strzelb za-

gin i zapa myliwski, i gawdy i banie, wierzenia w przesdy.
Nie atwo je dzisiaj odgrzeba, bo Hucu i mówi o nich ju

nie chce.

Oj nie tak to dawniej bywao!...

Strzelca Jeremy, który polujc nadyba dzieci boginki w ko-

lebce uwizanej pomidzy bukami, dawno ju nie ma, a mode po-

kolenie przecie jeszcze wspomina, jak on zakoysa to dzieci i jak

nimfa zastawszy go u koyski, za dobry uczynek najpikniejszego
jelenia ubi mu pozwolia.

O strzelcu z Chimczyna, którego mije na „ Wozdweenie
czesnoho Chresta" zabray do swej zimowej kryjówki, przemawiay
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do niego, daway mu liza kamie i do wiosny przy sobie trzymay,

take tu i ówdzie sysze jeszcze mona, a myliwy w ten dzie

nie pójdzie do lasu.

Echa te jednak te powoli milkn.

Ale do swej strzelby mia jeszcze jeien przyrzd dawny myk
liwiec. Byy to drewniane wideki, z huculska „by lei" zwane, na

których wetknwszy je w ziemi, puszk sw opiera. Te stare przy-

bory myliwskie rzadko mona widzie dzisiaj, ale bo i strzelców

starych dzisiaj ju jest mao. „Kremeniwka" moe plenieje gdzie

jeszcze w komorze, a bylci na có mu si zday, kiedy strzelb dzi-

siejszych podpiera nie potrzebuje.

W krótkoci przytocz tu uwagi godne momenta z ycia nie-

których zwierzt wedle opowiadania starych Nemrodów, którzy

w modoci swej z rusznic na ramieniu plsajc po tych lasach

dziewiczych nie jedno widzie mieli, lub sysze od ojców swych

i dziadów.

Niedwied mia zdaniem ludu powsta z mynarza, myje si

bowiem i modli tak samo, jak czowiek. Jest on doboszem naszych

gór — mówi — ma wszystko, czego zapragnie, czy misa, miodu

czy jagód, czy paszy. Si ma za chopów dwunastu a rozum za

szeciu. Kiedy jest w dobrem usposobieniu ustpi i dzieciciu, zy
nie boi si kuli, a rozbestwiony rzuca si na czowieka, zabija go,

wykopuje nastpnie jam apami, a woywszy go w ni twarz
do góry, krzyuje mu rce na piersiach i ziemi, kamieniami, ko-

dami przykrywa. Wesoy, zakada kij przez plecy, chodzi i piewa
sobie hu... hu... hu...

W listopadzie przygotowuje legowisko na zim w dziuple

starej jody, lub w ziemi pod wywrotem, zakrywajc si kodami,

kamieniami, patykami i wycielajc je traw, mchem i próchnem

W grudniu nie odchodzi ju od swej kryjówki, a na nowy rok za-

azi do gawry i siedzi a do „Stritynia". Na „Stritynie" (Va gr. kat.

wyazi z legowiska i gdy pochmurno lub nieg pada, wróy sobie

wiosn i „dupo"' rozkrywa, gdy adnie na dworze, wazi napowrót

i silniej si jeszcze zamurowuje, bo bdzie przy kocu zimy „fufea"

(zawierucha, silne wiatry). Do Stritynia yje w dduple próchnem

i traw szerokolistn, ;,horszcz" zwan, potem za ssie swe apy.

Na „Jewdoch" ('/j gr. kat.j wyazi do soca i patrzy na swój

cie; gdy wielki, wazi do kryjówki.i tyem obraca si do wchodu,

gdy may cie, to pyskiem do otworu zwrócony siedzi a do „tep-

oho Oeksy" (17/, gr. kat.) Na „Teplka" (,tepoho Oeksy") wy-

chodzi z dziupa ju ledwie ywy ; idzie do potoka, a napiwszy si
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wody trzy razy, kpie si nastpnie zupenie tak samo, jak czowiek.

Twierdz, e mona go spokojnie prowadzi ze sob, gdy wyjdzie

z zimowej kryjówki; dopiero w potoku napiwszy si wody trzy

razy i umywszy twarz apami, przychodzi do przytomnoci, wy-

rywa si i ucieka. Woda dodaje mu siy po osabieniu zimowem.

Któryby niedwied przed „tepym Oeks" opuci gawr,

zginie w tym roku ; ubije go strzelec lub drzewo. Na wiosn ywi
si miazg, któr z drzew zdziera apami i eruje w pobliu kry-

jówki. Gdy go kto stamtd wyposzy, ju wicej nie wraca. Na
„pierwszej kwadrze bydznie" tj. od 11. do 17. czerwca odbywa si

parka. Zbiera si kilku samców, z których samica jednego tylko

wybiera. Jedni twierdz, i skacze ona wtedy do góry, chwyta za

ga i pazurami to miejsce na drzewie zaznacza; siada sobie nas-

tpnie na boku i przyglda si turniejom swych wielbicieli. Który

najwyej podskoczy i zedrze kor, tego wybiera na swego amanta.

Inni znów mówi, e staje tylko na tylue apy, a wycignwszy
przedni ap w gór, zadziera kor na drzewie; który z samców

w to samo miejsce ap dostanie, ten przy niej zostaje. Samiec nie

opuszcza jej, dopóki nie wykarmi modych. Samica nosi 10 miesicy*)

i rzuca I lub dwoje modych, zalenie od „miasny-". Gdy „mias-

nyci" dugie, rzuca dwoje
;
gdy krótkie, jedno tylko mode. W ogóle

twierdz, i parzenie odbywa si zupenie w ten sam sposób, jak

u ludzi.

Trzymiesiczne niedwiadki uczy ju matka. Gdzie ona stanie

tam i mode stan musi ; nieposuszne bije piciami. Stara skradnie

owc na pooninie, yw przynosi modemu, puszcza, a ono apa
si uczy.

Miso niedwiedzie jadano, gdy kto móg je znie; smalec ma

zastosowanie w lecznictwie, pij go bowiem z wódk lub mlekiem

na kaszel, astm, suchoty i choroby piersiowe. W braku smalcu

pij te „juszk" (rosó) z misa niedwiedziego.

Niedwiedzia dawniej nie tylko strzelano; owiono go te

w pacie trojakiego rodzaju.

Najpojedynczsz bya jama o przeciciu kwadratowem, zwana

„telisz", któr kopano na „czapaszach", którdy niedwied zwy-

czajnie przechodzi. U spodu bya ona szersza, o dnie w ostre drew-

niane koki zaopatrzonem. Jam nakrywao wieko z desek zbite,

o przymocowanym biegunie, którego wystajce koce zapuszczone

byy w dwa naprzeciwlege brzegi otworu. Krawdzie wieka z trzech

*) inni twierdz e 5 miesicy tylko.
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stron zachodziy w jam, i jeden tylko koniec tego duszy, a tern

samem i ciszy oparty by na ziemi. Wieko po wierzchu narzu-

cano liciem, mchem, traw, wogóle cio, jaka w pobliu si

znajdowaa, by zwierz paci nie spostrzeg.

Niedwied przechodzc tdy, stanwszy na wieko, zwaa je

i wpada w jam, a takowe wracao do pierwotnego pooenia, zwa-

one drugim, ciszym swym kocem.

„Slip" byo to drzewo ustawione skonie, z naoonym na ciarem
z wikszych kawaków drzewa, kód i t. p., zwodzone zapomoc
kluczek drewnianych i sznurka wosiennego lub skrconej oyny.

Niedwied popod nie przechodzc, zaczepia o sznurek, a poruszone

nim kluczki zryway si, opuszczajc »lip", który zwierza do ziemi

przygniata.

Trzecim rodzajem paci byy elaza, „sitkie" zwane, skada-

jce si z dwu pókoli, zaopatrzonych w zby a nastawiano je za-

pomoc spryn. elaza takie, na niedwiedzia stawiane miay po

dwie spryny.
Drugim mieszkacem gór jest ry, lecz o tym mniej danych

posiadaj strzelcy- Huculi. Powiadaj, e przemieszkuje on u szczytów

gór w kamieniach i na kamieniu te, lub na „pokleczach" („wyw-

rotach") zwykle nocuje. W dzie rzadko wychodzi, eruje noc,

przechodzc grzbietami gór lub wiatroomami. Chwyta wszystkie

zwierzta z wyjtkiem psa i niedwiedzia. Na jelenia dwu ich

zwykle poluje. Jeden przyczaja si na ziemi, drugi za napdza je-

lenia i kiedy jele zbliy si ku niemu i pocznie go obwchiwa
ten zrywa si z ziemi, chwyta go za gardo i gryzie tak dugo
dopóki jele nie padnie. Zdobycz sw poera zwykle w tem miejscu

gdzie pierwsz poar. Na krow rzuca si z tyu i wygryza jej

wymi, sarn chwyta za ty lub gow i w ty j prowadzi na

miejsce pierwszej zdobyczy.

Ry samiec erowa ma osobno, samice za z modymi; siostry

samice wraz z modymi trzymaj si czsto razem.

Pary dobieraj sobie rysie z tej samej rodziny. Samica ma za-

wsze swego samca, z którym si schodzi podczas parkotów. Gdy które

z pary zgubi si w czasie parki, szukaj si nawzajem innych nie

wybierajc. Samica rzuca jedno do dwu sztuk modych w mchu,

koo ska, które dopiero po 6 tygodniach na er wyprowadza Je-

eli matka dobrze karmi mode, to takowe do roku lub dwu lat

te mode wywodz.
Huculi rozróniaj trzy gatunki rysi: „dublenyj" (óty),

„pasmanystyj"w pasy czarne z biaymi i „terkanystyj" (centkowany)

Najpikniejszym jest ry o pasach czarnych z biaymi.

13
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Rysia owiono, podobnie jak niedwiedzia, w „telisz" lub

w elaza.

O wilku twierdz, e rzuca tyle modych, ile maj tygodni

zapusty zimowe. Wilki na Andrzeja zbiera si maj w gromady
dopiero na „Jordan" na odgos pierwszej salwy oddanej przez Hu-

cuów- myliwych podczas ceremonii wicenia wody, si rozbiegaj.

owiono je w elaza i w ;,telisz", podobnie jak niedwiedzia. Sada
wilczego uywaj na rany wszelkiego rodzaju, reumatyzm, skale-

czenie itp., a w braku tego uywaj tuszczu wygotowanego
z misa wilczego. Sado lisie, borsucze, tudzie ój jeleni ma równie
zastosowanie w lecznictwie ludowem. Kropla roztopionego sada
lisiego wpuszczona w ran u bydlcia, w której robaki si rzuciy,

ma tpi takowe i goi ran. Borsucze sado pij chorzy na piersi,

maszcz te niem pobitych, chorych na krzye i reumatycznych.

Roztopiony ój jeleni pij równie na choroby piersiowe, nie mniej

te pomaga ma na rany, a szczególniej u krów, kiedy dostanie

„stnip" na wymieniu. Mówi Huculi, e kiedy wiosna przypa
ma w czasie normalnym, jele ryczy na „Hawosik" gdy jele

ryczy wczeniej lub póniej, to i wiosna wczeniej, wzgldnie pó-
niej przypadnie.

Ruja sarn odbywa si „Ilewoho misiecie" tj. w miesicu,

w którym przypada w: Iyj'a. Pary biegaj wtedy w okoo
krzaków i drzewa. Ruja odbywa si moe i na polance, gdzie

sarny równie dokoa biegaj.

Guszce, zdaniem starych i wytrawnych Hucuów-myliwych
nie paruj si; samica dzioba ma lin, któr kogut tokujc si
opienia i w ten sposób ma si zapadnia.

Wspomn tu o jednym jeszcze rodzaju paci, stawianej na

kun, a zwanej „torho". Jest ona podobn do „lipa", tylko

znacznie mniejszych rozmiarów i ustawiana bywa na drzewach.

Zamiast zwodzenia zapomoc sznurka lub oyny, ustawiony jest

w „torhle"* pionowy patyczek pomidzy drzewem poziomo lecem
a skonie zatknitem, na którem zawieszone jest miso (ponta).

Na drzewie skonie ustawionem oparte s cisze kawaki drzewa.

Kuna, cignc miso, wyrywa patyk pionowy, na którym pont
zatknito, a wtedy drzewo skonie ustawione spada, przygniatajc

j do drzewa poziomo uoonego. Rónica midzy „slipem" a „torh-

em* jest gównie ta, e podczas gdy „slip'' urzdzony bywa na

ziemi, „torho" skonstruowane jest w wysokoci jakich 2— 4 metrów

na drzewach stojcych.
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Na zwierzyn drobn, jak lisy, kuny, tchórze, wydry stawiano

„sitkie" o jednej tylko sprynie.

Przytocz tu wreszcie kilka modlitw dawnych, które obecnie

jeszcze przez wiekowych Hucuów odmawiane bywaj. Temi s :

1.

„Na mory, na mory, na zootim kameny, na zootim kamency,

tam zoota cerkowcy. A w tij cerkowcy sam Chrystos eyt, na

wchrest ruczeki deryt Prychodyt k'nemu Petro i Pawo. Petre

i Pawe pryjmajte moji muki, berit chrest u ruki, idit po witu, ka

it staromu, huchomu, nimomu, krywomu, lipomu, chto ses Otcze

nasz budy mowyty w pietnoku do postoku, w sobotoku do schid

socie, w nedieku do siuby Booji, tomu bud carstwo wtworene,

pko zamknene".

2.

„Koo naszoho dwora kaminna hora, osykowate kile, ternowe

prutie, wohniena woda, sklenna hora. Na osykowatim kilu wse ze
postykaje sie, na ternowira prutiu wse ze pokoe sie, na sklenni-

hori wse ze porozczychaje sie, na wohnenij wodi wse ze popecze

sie. Stoit Mychai archai, anhe chranytel na worotiech w czerwo-

nych czobotiech, meczom machaje, wse ze stynaje, a dobre do na-

szoho dwora puskaje".

Oruije na diawoa daw'ies chrest, Triese sie, trepeszczaje sie;

jak ne moe w misiecy hnizdo zwyty, zirnyci porachowaty, tak ne

maje mocy do mene irszczennoho, poroenoho prystopaty".

Tudzie pozdrowienie huculskie:

— Pomaj Bih!

— Podaj zdorow.

— Jak sie majety ?

— Harazd.

— A gazdynie, marzynka, zachid, taj waszie hoowoka?
— Bih dar, ta szcze wse myrno, zdorowo, diekowat' za pytanie.

— Daj Boe na dali.

W kocu nadmieniam, i wskutek mylnie udzielonych roi

informacyj, powstaa omyka w opisie ^rawaszu" zamieszczonym
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w czci I. niniejszych notatek, któr w nastpujcy sposób spro-

stowa naley.

5 =7!., a nie V; dziesiciocentówki oznaczaj kreski na cianie

(lirótszej) naprzeciwlegej tej, która oznacza zr. (t. j. duszej), centy

za dziurki na stronach zewntrznych kody i trzaski.

Kiedy uzbiera si 10 kresek oznaczajcych dziesiciocentówki,

skrawuj je zupenie tak, aby ich wida nie byo, a wycinaj kres-

k po stronie zr. To samo czyni te z centami.

Po obrachunku, wzgldnie zaspokojeniu pretensyj ami tak

kfod, jak i trzask rawaszu.

Tyle krótki mój pobyt na huculszczynie zabra mi pozwoli.

Staraniem mem byo, wyjte z ycia i ust Hucua materyay przed-

stawi w formie takiej, w jak je ujem, nie barwic piknemi
zdaniami, ani nie kraszc bezpotrzebnymi dodatkami.

Materya, jakkolwiek nie zupeny moe, da szkic tutejszego

ludu pod wzgldem etnograficznym.

Najwicej pracy wymagao zebranie zakl, gdy Hucu skry-

ty, do zwierze nie skory, za nic tajemnic swych nie wyjawi.

Czas krótki nie pozwoli mi te zebra wicej piknych po-

da i bani huculskich, tych skarbów ukrytych, tych popioów,

w których dzieje wiekami zamglone tlej jeszcze jakby iskry. I cho-

cia — przechodzc z pokolenia w pokolenie — ulegaj zmianom
i przeobraeniom, zawsze ten sam maj pierwia.stek, jakoby o na

której si obracaj, a pon, jak owe bdue ogniki, w pamici ludu,

w której elazna rka czasu stumi ich nie zdoa.

I poezya ludowa tchnie przeszoci, wiekami minionych lat,

osnuta na tle wypadków dawnych, na tle historyi przeytej, a tra-

dycyjnie dotd wród ludu przechowanej.

W zwyczajach i wierzeniach znajd si te zabytki dawne,

jakoby echa z doby prasowiaskiej, jak niecenie „ywego ognia",

rodzaj pi.sma obrazowego na „ rawaszach ** , wiara w istnienie bogi-

nek i t. p.

Istne to klejnoty! — a tak mao nam znane.

Peczeniyn 10 grudnia 1899.

Józef Schnaider.
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